Procedura BHP w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu
w czasie pandemii koronawirusa COVID-19
1. Podstawa prawna:
•
•
•
•

•

•

•

Ustawa z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 poz. 1239 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148);
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019, poz.
59, oraz 2020 poz. 322, 374 i 567);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. W sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.
410, 492, 642, 742 i 780);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6
poz. 69 ze zm.);
Wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59ze zm.) - dalej
u.p.i.s.;
Zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowej
i Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych
szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2
u.p.i.s.

2. Przygotowanie szkoły w związku z rozpoczęciem nauki stacjonarnej od dnia
1 września 2020 roku:
•
•

•

•
•

•
•
•

Klasopracownie oraz ciągi komunikacyjne należy codziennie dezynfekować.
Należy ograniczyć gromadzenie się młodzieży na terenie szkoły – zalecane jest
przebywanie uczniów na szkolnym boisku, dziedzińcu i na świeżym powietrzu
na terenie szkoły w czasie przerw.
Zamontowanie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla uczniów, pracowników
i osób wchodzących do szkoły przy wejściu głównym. Przy każdej sali lekcyjnej
zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji z instrukcją.
Zobligowanie pracowników do stosowania Procedury postępowania w przypadku
wystąpienia objawów związanych z COVID -19.
Opracowanie wzorów niezbędnych dokumentów: oświadczenia i zgoda rodzica
na pomiar temperatury ciała (załącznik nr 1), karta informacyjna o stanie zdrowia
ucznia w związku ze stwierdzeniem pojawienia się objawów chorobowych w czasie
przebywania dziecka na terenie szkoły (załącznik nr 2), monitoring codziennych prac
porządkowych.
Wyznaczenie miejsca dla osoby u której wystąpiły objawy sugerujące zakażenie
wirusem COVID- 19.
Zakazane są wyjścia poza teren szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.
Należy ograniczyć do minimum wstęp i przebywanie na terenie szkoły osób trzecich.

•
•

Na terenie szkoły zostanie wyłączone źródełko wody pitnej. Uczniowie muszą mieć
swoje napoje do wypicia w szkole.
Wejście do biblioteki jest możliwe wyłącznie przez dziedziniec w godzinach
wyznaczonych przez pracowników.

3. Przygotowanie sal lekcyjnych, szatni, korytarzy oraz toalet:
•
•
•
•

Na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny. Wszystkie pomieszczenia w szkole,
ciągi komunikacyjne są dezynfekowane na bieżąco przez pracowników szkoły.
W szkole wyznaczone jest miejsce na wypadek nagłego zachorowania ucznia/
pracownika szkoły. Wyznaczonym pomieszczeniem jest sala 011.
Na korytarzach szkolnych, w szatni, przy salach lekcyjnych oraz w toaletach znajdują
się płyny do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.
Sale lekcyjne, korytarze należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy. Jeśli zajdzie taka potrzeba sale należy wietrzyć w trakcie zajęć lekcyjnych.

4. Wytyczne dla rodziców/ prawnych opiekunów:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

W celu zapewnienia uczniowi odpowiedniej opieki na terenie szkoły, rodzic/prawny
opiekun zobowiązany jest poinformować wychowawcę/ nauczyciela oraz Dyrektora
o stanie zdrowia dziecka
ustaloną drogą komunikacji np. poprzez dziennik
elektroniczny.
Na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest do noszenia maseczki/ przyłbicy w czasie
przerw z wyjątkiem czasu przeznaczonego na posiłek. Proszę zabezpieczyć dzieci
w odpowiedni sprzęt.
Do szkoły przychodzi młodzież zdrowa, która nie ma objawów chorobowych
sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.
W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów choroby zakaźnej u dziecka,
uczeń powinien pozostać w domu.
Rodzic/prawny opiekun powinien przypominać dziecku o przestrzeganiu
podstawowych zasad higieny (ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania
oczu, nosa i ust).
Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do noszenia maseczki/ przyłbicy,
rękawiczek jednorazowych/do dezynfekcji rąk na terenie I Liceum Ogólnokształcącego.
Rodzic/opiekun prawny ucznia odbiera telefony ze szkoły lub niezwłoczne
oddzwania/ odpisuje na wiadomości. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest
do aktualizowania danych kontaktowych.
Rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku: własnych
przyborów i podręczników, które w trakcie zajęć są na stoliku ucznia. Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.
W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała u dziecka rodzice/prawni
opiekunowie zostają poinformowani telefonicznie o tym fakcie, następnie odbierają
dziecko ze szkoły.

5. Wytyczne dla nauczycieli:
•
•
•

•

Do pracy przychodzą tylko nauczyciele zdrowi. W przypadku zaobserwowania
u siebie niepokojących objawów związanych z chorobą zakaźną nauczyciel
powiadamia telefonicznie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego.
Nauczyciel po wejściu do pracy dezynfekuje ręce płynem do dezynfekcji znajdującym
się na korytarzu i ewentualnie zakłada rękawiczki.
Wychowawcy klas informują uczniów 1 września, w trakcie rozpoczęcia roku
szkolnego 2020/21, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują na terenie
szkoły i z jakiego powodu zostały wprowadzone. Fakt ten należy odnotować
w dzienniku – Zasady bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania zakażeniu COVID- 19.
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia nauczyciel
zgłasza ten fakt Dyrektorowi szkoły. Uczeń ma mierzoną temperaturę ciała, zostaje
odizolowany od pozostałych rówieśników i umieszczony
w wyznaczonym
pomieszczeniu, miejscu izolacji (sala 011) na wypadek wystąpienia choroby
pod opieką jednego z wyznaczonych pracowników/ pielęgniarki. Rodzice ucznia są
poinformowani telefonicznie o stanie zdrowia dziecka i poproszeni o zabranie syna/
córki do lekarza.

6. Wytyczne dla uczniów:
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego wychowawca klasy zapoznaje uczniów
z zasadami bezpieczeństwa jakie obowiązują na terenie szkoły w trakcie trwania
pandemii koronawirusa COVID- 19.
Do szkoły przychodzi uczeń zdrowy, który nie ma objawów chorobowych
sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub izolacji domowej.
Uczeń po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce płynem, który znajduje się przy wejściu
i w szatni. Przed wejściem do sal lekcyjnych młodzież dezynfekuje ręce płynem
stojącym przed klasopracownią.
Uczeń przestrzega podstawowych zasad higieny : ochrona podczas kichania i kaszlu,
unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk po skorzystaniu z toalet,
przed jedzeniem.
Na terenie szkoły, podczas przerw, uczeń nosi maseczkę/przyłbicę z wyjątkiem
spożywania posiłku.
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w trakcie zajęć są na stoliku.
Uczniowie nie powinni wymienić się przyborami szkolnymi.
Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. maskotek.
W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów chorobowych
na terenie szkoły uczeń zawiadamia wychowawcę lub nauczyciela, z którym ma
lekcje. Uczeń z podejrzeniem zakażenia zostaje odizolowany od rówieśników, ma
zapewnioną opiekę w sali 011 do czasu odebrania go przez rodzica/prawnego
opiekuna.
Na terenie szkoły do odwołania uczniowie nie korzystają ze źródła wody pitnej.
Do szkoły zaleca się przyniesienie swojego napoju.
Do biblioteki uczniowie wchodzą przez dziedziniec szkolny, w wyznaczonych
godzinach.

•

Młodzież nie może przyprowadzać do szkoły kolegów i koleżanek z innych szkół.

