
Procedura postępowania w Liceum  Ogólnokształcącym 
im. W. Sierpińskiego w Słupsku 

w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM

PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2012 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych i placówkach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1166, 1386).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. poz. 1389) –
zmiana poz. dziennika.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych  rozwiązań  w okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek
systemu  oświaty  w  z  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem
COVID – 19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394).

4. Wytyczne  Ministra  Edukacji  narodowej,  Ministra  Zdrowia  i  Głównego  Inspektora
Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

5. Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z występowaniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1356, 1393, 1425).



Przeczytaj uważnie i zastosuj się dla bezpieczeństwa swojego i innych!

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa „Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie
epidemii COVID – 19”, dotyczące wszystkich pracowników Liceum Ogólnokształcącego
im. Wacława Sierpińskiego w Słupsku, dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów
prawnych.

2. Celem  procedur  jest  zminimalizowanie  zagrożeń  zakażenia  koronawirusem  i
zachorowania na chorobę COVID – 19.

3. Procedury  określają  działania,  które  zminimalizują  możliwość  zakażenia,  ale  mimo
wszystkich  podjętych  środków bezpieczeństwa,  nie  pozwolą  w 100  % wyeliminować
ryzyka  związanego  z  zakażeniem,  dlatego  rodzic/opiekun prawny  decydując  się  na
przyprowadzenie  dziecka  do  szkoły  oraz  pełnoletni  uczeń  decydujący  się  na
uczestnictwo  w  zajęciach  są  zobowiązani  wypełnić  OŚWIADCZENIE,  stanowiące
załącznik nr 1 dla rodziców/opiekunów prawnych, załącznik nr 1a dla pełnoletnich
uczniów, załącznik nr 1b dla rodziców/opiekunów prawnych i załącznik nr 1c dla
uczniów pełnoletnich.

4. Przy  obowiązku  stosowania  się  do  przepisów  i  wytycznych  Głównego  Inspektora
Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia kadra prowadząca zajęcia
bezpośrednio z uczniem, będąca w wieku powyżej 60 r. ż. lub/i będąca w grupie
podwyższonego ryzyka może być zastąpiona przez innego nauczyciela/ pedagoga, w tym
z innymi kwalifikacjami a charakter zajęć może się zmienić.

5. Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa wymagane do prowadzenia zajęć 
w  trakcie  trwania  epidemii,  jednak  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne
przypadki zakażeń, które mogą się zdarzyć w trakcie pobytu dzieci i pracowników na
terenie szkoły.

6. Za  zapewnienie  bezpieczeństwa  i  higienicznych  warunków  pobytu  w  Liceum
Ogólnokształcącym im. Wacława Sierpińskiego w Słupsku odpowiada dyrektor szkoły.

7. W szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
Ministra Edukacji Narodowej.

8. Nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust przez nauczycieli i dzieci uczęszczających do
danej placówki. Jednak w sytuacji, w której zachowanie bezpiecznej odległości od innej
osoby nie jest możliwe, należy zakryć usta i nos – np. w czasie przerw, na korytarzu,
gdzie przebywa dużo osób. Pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów, obowiązkowo
posiadają maseczki i/lub przyłbice.



9. Na czas pracy szkoły drzwi wejściowe do budynku poza przerwami są zamykane.
10. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie oraz pracownicy z objawami wskazującymi

na infekcje.
11.W szkole i poza nią wszyscy uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny, często

myją ręce wodą z mydłem, nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także
unikają dotykania oczu, nosa i ust.

12.Na  tablicy  ogłoszeń  znajdują  się  numery  telefonów  Stacji  Sanitarno  –
Epidemiologicznej,  oraz  służ  medycznych,  z  którymi  należy  się  skontaktować  
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie
placówki.



Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

Od 1 września 2020 roku  szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne 
GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

Wariant B – tradycyjna forma kształcenia

W przypadku wystąpienie zagrożenia  epidemiologicznego (Strefa żółta) dyrektor szkoły po 
uzyskaniu  pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą 
organu prowadzącego oraz powiadomieniu nadzoru pedagogicznego, będzie mógł częściowo i w 
całości zawiesić stacjonarną pracę placówki.

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej , oddziału, klasy, etapu 
edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i 
prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na 
danym terenie, w danej szkole. Opinie te będzie można  - z uwago na konieczność 
podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

W przypadku, gdy miasto Słupsk znajdzie się w sferze czerwonej dyrektor placówki podejmuje
decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole 
kształcenia na odległość ( edukacji zdalnej). 

I. OBOWIĄZKI DYREKTORA

1. Dyrektor zapewnia:

• sprzęt, środki czystości, płyny do dezynfekcji, ręczniki jednorazowe, rękawiczki 
jednorazowe, tak, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, fartuchy 
jednorazowe, maski z filtrem oraz przyłbice;

• wywiesza plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, korzystania z 
sanitariatów;

• informuje Stację Sanitarno – Epidemiologiczną o zaistnieniu podejrzenia choroby u 
dziecka;

• wyznacza pomieszczenie do izolacji – IZOLATORIUM;

• podejmuje decyzje na podstawie wytycznych i instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie 
placówki zakażenia koronawirusem



• ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w szkole do 
wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii koronawirusa;

• organizuje prace personelu pedagogicznego i nie pedagogicznego  w warunkach 
epidemii koronawirusa;

• przekazuje uczniom pełnoletnim oraz rodzicom uczniów niepełnoletnich informacje o 
czynnikach ryzyka COVID – 19;

• dopilnowuje, aby przy wejściach do szkoły umieścić dozownik z płynem do dezynfekcji 
rąk, a w salach środki higieniczne niezbędne do dezynfekcji;

• udostępnia w widocznym miejscu wykaz telefonów do podmiotów, z którymi należy się 
kontaktować w przypadku podejrzenia zakażenia; 

• każdej grupie uczniów wyznacza stałą salę zapewniając każdemu uczniowi osobne 
stanowisko pracy.

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną.

2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury ciała.

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pozostaje w domu i zawiadamia o tym
fakcie dyrektora szkoły.

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu, wyjściu odkaża ręce płynem do dezynfekcji.

5. Pracownicy przemieszczają się po placówce tylko w niezbędnym zakresie, pracując według 
ustalonego przez dyrektora harmonogramu, w tym:

• prowadzą zajęcia w salach wskazanych przez dyrektora w godzinach wyznaczonych;

• sprawują opiekę nad uczniami podczas przerw;

• wietrzą sale co najmniej raz na godzinę;

• przypominają, by uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi, podręcznikami;

• zapoznanie uczniów z procedurami pracy w klasie, w tym z informacją, iż 
w reżimie sanitarnym nie podchodzą do tablicy szkolnej i unikają przemieszczania się 
w klasie podczas lekcji;



• poinformowanie uczniów o obowiązku korzystania z dwóch wyjść/wejść do budynku 
szkoły z podziałem na klasy.

6. Personel obsługi:

• usuwa z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować;

• wietrzy sale;

• dezynfekuje sprzęty wykonując codzienne prace porządkowe ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;

• dezynfekują powierzchnie dotykowe;

• czuwają i odpowiadają za odizolowanie ucznia, u którego stwierdzono podejrzenie 
zakażenia koronawirusem.

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW – OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w 
warunkach pandemii koranawirusa.

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są 
istotne ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne.

3. Nie posyłają dziecka do szkoły, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie, w izolacji, 
jest poddany hospitalizacji lub prowadzone jest w stosunku do niego postępowanie 
epidemiologiczne.

4. Zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa.

5. Zabezpieczają dziecko w osobiste przybory szkolne, które codziennie we własnym zakresie 
dezynfekuje.

6. Zwracają uwagę dzieciom na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i 
kasłania.

7. Rodzic jest zobowiązany do przekazania telefonu kontaktowego, natychmiastowego 
odbierania telefonów ze szkoły, stosowania się do przekazanych zaleceń.



IV. OBOWIĄZKI UCZNIÓW

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w
warunkach  epidemii  koronawirusa  i  choroby  COVID  –  19  w  szkole  i  podpisują
wymagane oświadczenia.

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o własnym stanie zdrowia, które
są istotne, które są istotne ze względu na istniejące zagrożenie epidemiologiczne.

3. Nie przychodzą do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś objęty kwarantanną, w izolacji,
jest poddany hospitalizacji lub prowadzone jest w stosunku do niego postępowanie
epidemiologiczne.

4. Przychodzą do szkoły tylko zdrowi – bez objawów chorobowych.
5. Zapewniają sobie indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły, w takcie

przerw, na korytarzu zasłaniają usta i nos.
6. Przed przyjściem do szkoły uczniowie zobowiązani są do zmierzenia sobie temperatury.
7. Zobowiązani są zabezpieczyć się w osobiste przybory szkolne, które w czasie zajęć

trzyma na stoliku lub w plecaku. Nie powinni pożyczać swoich przyborów kolegom 
i koleżankom.

8. Zasłaniają twarz podczas kichania i kasłania.
9. Bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły odkażają ręce płynem do dezynfekcji.
10.Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły, stosowania się do przekazanych

zaleceń oraz podjęcia natychmiastowych działań.
11.Uczniowie  przychodzący/wychodzący  do/ze  szkoły  zachowują  dystans  społeczny  

w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów wynoszący min. 1,5 m.



V. POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI WYSTĄPIŁ PRZYPADEK OSOBY 
Z PODEJRZENIEM KORONAWIRUSA.

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem 
sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu 
przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów.

VI. POSTĘPOWANIE WOBEC PRACOWNIKA LUB UCZNIA SZKOŁY NA WYPADEK 
STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA LUB ZACHOROWANIA COVID - 19

1. W przypadku, gdy u pracownika lub ucznia wystąpiły niepokojące objawy sugerujące 
zakażenie koronawirusem odizolowuje  się go od innych pracowników i uczniów szkoły.

2. Pracownik/ uczeń u którego stwierdzono podejrzenia zakażenia koronawirusem zgłasza ten 
fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – IZOLATORIUM.

3. Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, 
duszność i problemy z oddychaniem to:

• wyznaczony pracownik bezzwłocznie odizolowuje ucznia/ pracownika w izolatorium;

• zabezpiecza się w przyłbicę lub półmaskę z filtrem, rękawiczki, w miarę możliwości 
jednorazowy fartuch, informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji;

• bezzwłocznie, telefonicznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłasza się
bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie 
określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego;

• jeśli jest świadomy, że miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to 
należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną. 



VII. PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Należy przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na 
ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – instrukcje umieszczone są we wszystkich toaletach szkolnych oraz 
klasach. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej 
możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 
jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i
wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). 

3. Zachować bezpieczną odległość
Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma 
gorączkę. 

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie
oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się 
wirusa z powierzchni na siebie. 

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów 
gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy 
przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na 
oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny.  Należy przy tym pamiętać, żeby unikać 
środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust
i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia. 

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie 
zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości
o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać
w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. 

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do 
krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe 
zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do 
zdrowia, jeśli to możliwe. 

8. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. 
9. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie. 

 



Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje
dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem.

• (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/) 
• (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic 
• (lista chorób zakaźnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i  Krajowego 

Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (dostępne na stronach: gov.pl, gis.gov.pl, 
gov.pl/koronawirus).

WAŻNE TELEFONY

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA:

telefon: 59 843-12-91 poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.05

telefon alarmowy całodobowy: 608 - 205 – 830

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

telefon dyżurny: 59 842 – 64 – 67;  59 848 – 84 – 97; 

59 842 – 40 – 01, wew, 137

dyżurny centrum, sms: 693 – 390 – 025

NUMER ALARMOWY – 112

STRAŻ MIEJSKA – 986

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ – 800 – 190 – 590

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ EDUKACJI – 59 848 83 22

https://gis.gov.pl/mapa/
https://gov.pl/koronawirus
https://gis.gov.pl/
https://mz.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
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