
Przeciwdziałanie zakażeniu i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach  

 

Zasady organizacji pracy w szkole od 1 września 2020 r. 

 

Opracowano na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 

września 2020 r. w celu przeciwdziałania zakażeniu i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, 

zwanej dalej, "COVID-19". 

 

Ogólne 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń lub pracownik bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  w warunkach 

domowych lub w izolacji.  

2. W drodze do i ze szkoły uczniowie i pracownicy przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej i oddziału zakaźnego szpitala. 

4. Przy wejściu do szkoły znajduje się termometr bezdotykowy oraz 

instrukcja jego użycia. Zobowiązuje się wszystkie osoby wchodzące do 

szkoły, które czują jakiekolwiek objawy chorobowe, do zmierzenia 

temperatury przy wejściu.  

5. Osobom, które mają stan podgorączkowy lub inne objawy chorobowe 

(kłopoty z oddychaniem, utrata węchu i smaku, kaszel) zabrania się 

wejścia na teren szkoły. W taki przypadku należy bezzwłocznie 

skontaktować się z lekarzem rodzinnym i powiadomić szkołę o ew. 

chorobie.  

6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 

przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety, przed posiłkiem, po 

wykorzystaniu pomocy dydaktycznych na zajęciach wychowania 

fizycznego, fizyki, chemii itd.), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  
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7. W szkole obowiązuje dystans społeczny minimum 1,5 m. 

 

Zasłanianie nosa i ust 

1. Wszystkie osoby przebywające w budynku szkoły w przestrzeni wspólnej 

(korytarze, szatnia, biblioteka, klatka schodowa, toalety, sala marmurowa, 

sklepik, hol) mają obowiązek zasłaniania nosa i ust. Rekomendowane są 

maseczki lub przyłbice. 

2. Uczniowie posiadają własne środki ochrony osobistej. 

3. Uczniowie i nauczyciele mogą zdjąć ochronę nosa i ust w trakcie zajęć 

dydaktycznych w salach lekcyjnych. 

4. W szkole na każdym piętrze znajdują się kosze na zużyte maseczki 

i rękawice jednorazowe.  

 

Pomiar temperatury 

1. Szkoła posiada 2 termometry bezdotykowe: jeden przy wejściu dostępny 

dla wszystkich oraz jeden w gabinecie pielęgniarki. 

2. Rekomenduje się samodzielny pomiar temperatury przy wejściu do 

szkoły. 

3. Przy podejrzeniu choroby pomiar temperatury odbędzie się w izolatorium 

lub gabinecie pielęgniarki. 

 

Dezynfekcja rąk 

1. Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja 

o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka 

dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są 

zobowiązani do dezynfekcji rąk.  

2. W  celu dezynfekcji rąk w szkole są zamontowane: 
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- 2 bezdotykowe stacje dezynfekcyjne na podczerwień: w holu 

szkoły przy wejściu oraz na sali marmurowej, 

- 4 naścienne dezynfektory łokciowe: na parterze na klatce 

schodowej, przy wejściu na salę gimnastyczną, w korytarzu przy 

szatniach oraz przy wejściu do biblioteki szkolnej. 

3. We wszystkich salach lekcyjnych znajduje się płyn do dezynfekcji rąk 

oraz płyn do dezynfekcji powierzchni. 

4. We wszystkich łazienkach oraz w salach, gdzie znajdują się zlewy, jest 

dostępne mydło antybakteryjne, ręczniki papierowe oraz kosze na odpady. 

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych są wywieszone plakaty 

z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

 

Sale lekcyjne, przestrzenie wspólne 

1. Podczas korzystania z szatni należy maksymalnie skrócić czas 

przebywania w boksach, obowiązkowo zakrywać nos i usta, 

dezynfekować ręce. Jeśli pogoda na to pozwala, uczniowie nie mają 

obowiązku korzystania z szatni. 

2. Uczniowie z zasady mają zajęcia w jednej sali lekcyjnej. Zmiana 

pracowni następuje przy podziale na zajęcia grupowe (języki obce, 

wychowanie fizyczne, informatyka). Dopuszczalna jest zmiana sali 

z powodu ćwiczeń laboratoryjnych lub zajęć multimedialnych w salach 

do tego dostosowanych (chemia, fizyka, biologia, sprzęt multimedialny). 

3. W sytuacji zajęć blokowych, tj. 2 godziny pod rząd jednego przedmiotu, 

rekomenduje się ustalenie przerw nienakładających się na ogólne przerwy 

w szkole. Pracę organizuje nauczyciel. 

4. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są 

codziennie myte detergentem.  
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5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego 

i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć 

ćwiczenia i gry kontaktowe.  

6. Wszystkie sale oraz części wspólne (korytarze, toalety, biblioteka, klatka 

schodowa) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy. 

7. Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się w godzinach 8.00-14.00.  

8. Kwarantanna dla książek i innych materiałów przechowywanych 

w bibliotece wynosi 2 dni.  

9. W szkole jest prowadzony monitoring codziennych prac porządkowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal 

dydaktycznych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, 

włączników.  

10. W szkole do mycia wszystkich powierzchni używa się detergentów. 

11.  Dyrekcja szkoły i kierownik gospodarczy raz w tygodniu dokonują 

kontroli czystości użytkowanych pomieszczeń. 

12. Szczegółowe zasady korzystania z sal lekcyjnych i pomocy 

dydaktycznych znajdują się w danym pomieszczeniu. 

 

Pomoce dydaktyczne, przybory szkolne, sprawdziany 

1. Wszystkie pomoce dydaktyczne należy czyścić lub dezynfekować po 

każdym użyciu.  

2. Przed i po skorzystaniem z pomocy dydaktycznych wszyscy użytkownicy 

dezynfekują ręce. 

3. Klawiatury komputerów, z których korzysta więcej niż jedna osoba, są 

przykryte folią, która jest dezynfekowana i wymieniana. 
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4. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w torbie lub w szafce. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 

sobą. 

5. Sprawdziany i zeszyty uczniów powinny być sprawdzane w rękawiczkach 

lub odbyć dwudniową kwarantannę, podobnie jak książki w bibliotece. 

Zamiast rękawiczek nauczyciel może zdezynfekować ręce przed i po 

sprawdzeniu prac uczniów.  

 

Rodzice/opiekunowie i inne osoby 

1. W szkole nie mogą przebywać osoby obce.  

2. W sytuacji kontaktów rodziców ze szkołą preferowana będzie 

komunikacja elektroniczna – e-dziennik, telefon, e-mail. 

3. Jeśli będzie konieczność kontaktu indywidualnego rodzica/opiekuna 

z nauczycielem, należy najpierw ustalić konkretny termin wizyty. 

Nauczyciel jest zobowiązany do odbioru rodzica przy wejściu szkoły. 

Rozmowa będzie przeprowadzona w pokoju nauczycielskim.  

4. Popołudniowe zebrania rodziców, za zgodą dyrektora szkoły, mogą 

odbywać się przy zachowaniu wszelkich rygorów epidemicznych. 

5. Rodzic/opiekun nie może mieć objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych.  

6. Rodzica/opiekuna obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

7. Obsługa interesantów w sekretariacie szkoły odbywa się w godz. 7.00-

15.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, e-mailowym lub 

poprzez dziennik elektroniczny. Telefon: 87 566 34 98. 

8. W celu szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia 

oraz pracownikami szkoły wychowawcy i dyrekcja przygotują listy 
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kontaktów telefonicznych i/lub mailowych. W szkole funkcjonuje 

dziennik elektroniczny, który będzie również służyć do szybkiej 

komunikacji. 

 

Izolatorium 

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności 

gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w izolatorium i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły (własny środek transportu rodzica/opiekuna). 

2. Izolatorium mieści się w galerii przy sali marmurowej. Pomieszczenie 

posiada wejście od wewnątrz oraz niezależne wejście od strony ulicy. 

3. Odizolowanemu uczniowie należy zmierzyć temperaturę ciała, zapewnić 

wodę i opiekę zgodnie z odrębną procedurą. 

4. Opiekę nad uczniem sprawuje wychowawca, a w przypadku nieobecności 

wychowawcy wskazany przez dyrektora szkoły pracownik szkoły. 


