Regulamin funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza
Wielkiego w czasie epidemii COVID-19
Podstawą regulaminu są „Wytyczne MEN, MZ I GIS dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych (aktualizacja 17 maja 2021 r.)
I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie
Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie zwanego dalej
„szkołą” oraz rodziców i uczniów, w trakcie trwania epidemii COVID-19.
2. Celem zasad ujętych w regulaminie jest zapewnienie bezpieczeństwa, higieny, nauki
i pracy na terenie szkoły w czasie epidemii COVID-19.
3. Regulamin określa działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić uczniom,
nauczycielom i pracownikom szkoły bezpieczne warunki pracy w czasie epidemii
COVID-19.
II Zasady organizacyjne i zasady BHP
1. Do szkoły mogą uczęszczać jedynie uczniowie bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy
uczniów nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Powyższa zasada obowiązuje wszystkich pracowników szkoły.
3. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego.
4. W szkole mogą przebywać osoby z zewnątrz, które obowiązują zasady ustalone przez
MZ związane z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, czyli zasłanianie maseczką
ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. Osoby takie mogą uzyskać zgodę na wejście do
budynku dopiero po kontakcie z portierem i po podaniu celu wizyty.
5. Nauczyciele są zobowiązani obserwować stan zdrowia uczniów na swoich lekcjach i w
razie potrzeby natychmiast zgłaszać niepokojące sytuacje do sekretariatu, który
zapewni szybki kontakt z rodzicami.
6. Miejscem wyizolowanym w szkole przeznaczonym do przebywania uczniów
przejawiających objawy chorobowe jest sala w przyziemiu -1F, gdzie (izolatorium)
może przebywać osoba oczekująca na przyjazd rodziców i odebranie ze szkoły pod
opieką nauczyciela, pielęgniarki, psychologa szkolnego.
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-COV-2 na terenie szkoły dyrektor
nawiązuje kontakt z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i postępuje zgodnie z jego
zaleceniami. W zależności od ustaleń będą możliwe rozwiązania ustalone przez
dyrektora w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

8. W przypadku zachorowania lub skierowania nauczyciela na kwarantannę, dyrektor
organizuje zastępstwa, ograniczając jednak w miarę możliwości ilość godzin
zastępstwa, na przykład eliminując pierwsze i ostatnie lekcje.
9. Po wejściu do szkoły uczeń ma obowiązek założyć maseczkę i zdezynfekować ręce
środkami odkażającymi przygotowanymi przez szkołę. Urządzenie do tego celu zostało
usytuowane po lewej stronie klatki schodowej przy portierni.
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bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa od wejścia do szkoły, w szatni, na
korytarzach i na klatce schodowej. Powyższe rygory obowiązują w czasie przed lekcją,
na przerwach i po zajęciach aż do momentu opuszczenia budynku szkoły.
11. Rekomenduje się stosowanie przez uczniów maseczek w przestrzeni wspólnej (w tym
w salach lekcyjnych podczas zajęć). Uczniowie nie powinni nawiązywać bliskich
kontaktów między sobą, w momencie konieczności kontaktu z nauczycielem obie
osoby muszą mieć zakryte usta i nos.
12. Wychowawcy klas na pierwszym spotkaniu z zespołem muszą bezwzględnie
poinformować o zasadach bezpieczeństwa, szczególnie podkreślić znaczenie trzech
podstawowych czynności – zakrywanie ust i nosa (maseczką), dezynfekowanie rąk
i zachowanie dystansu. Nauczyciele na wszystkich lekcjach muszą w sposób
rygorystyczny przestrzegać powyższych zasad i kontrolować podporządkowanie się
uczniów.
13. Wychowawcy klas powinni też zasugerować potrzebę posiadania własnych płynów
bakteriobójczych po to, by bez problemów można było dezynfekować ręce po każdym
kontakcie z przedmiotami ogólnodostępnymi, przede wszystkim klamkami, krzesłami
i stolikami.
14. Nauczyciel prowadzący daną lekcję w chwili jej zakończenia nakazuje wszystkim
uczniom nałożenie maseczki (w przypadku gdy ktoś nie używał jej wcześniej) i dopiero
po tym może pozwolić na opuszczenie sali.
15. Uczniowie danej klasy przebywają w trakcie lekcji oraz w miarę możliwości na
przerwie w wyznaczonej sali lekcyjnej, gdzie odbywają się wszystkie zajęcia.
Przemieszczają się o wyznaczonych pracowni tylko na lekcjach informatyki, biologii,
chemii i języków obcych. We wskazanych salach obowiązuje dezynfekcja klamek oraz
ławek po każdej odbytej lekcji pod kontrolą opiekuna pracowni lub nauczyciela
odbywającego dane zajęcia.
16. Sale lekcyjne muszą być wietrzone na każdej przerwie, w miarę możliwości otwarte
powinny być też drzwi tak, aby spowodować przepływ świeżego powietrza. Przy

sprzyjających warunkach atmosferycznych okna powinny też być otwarte w czasie
lekcji.
17. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły i korzystać ze zbędnych przedmiotów,
przybory niezbędne muszą być wykorzystane tylko przez ich właścicieli.
18. W szkole obowiązuje absolutny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz
przekazywania tychże innym osobom.
19. Szkoła dysponuje termometrami bezdotykowymi, które są dezynfekowane po każdym
użyciu.
20. W każdej klasie znajduje się płyn dezynfekcyjny, systematycznie uzupełniany,
z którego mogą korzystać uczniowie.
21. Podczas zajęć z wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
22. Sprzęt sportowy wykorzystywany na lekcjach musi być dezynfekowany po każdych
zajęciach.
23. Źródełko wody pitnej jest wyłączone.
24. Personel szkoły ( administracja i obsługa) powinien ograniczyć kontakt z uczniami.
25. Pielęgniarka szkolna opracuje regulamin korzystania z gabinetu lekarskiego.
26. Osoby pracujące w barku szkolnym opracują regulamin korzystania z niego.
27. Bibliotekarka przygotowuje regulamin wypożyczania i korzystania ze zbiorów
biblioteki szkolnej.
28. Rodzice muszą być gotowi do stałego kontaktu ze szkołą, gdy dzieci przebywają na
lekcjach.
29. Na tablicach ogłoszeń lub w innych widocznych miejscach w szkole umieszczone są
numery telefonów do służb sanitarnych.
30. W szkole znajdują się wydzielone i opisane kosze na zużyte rękawiczki i maseczki.
Zawartość w/w koszy wrzucana jest do odpadów mieszanych.
III Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub
zakażenia COVID-19 u personelu szkoły
Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
1. W szkole są umieszczone w określonych miejscach (łatwy dostęp) potrzebne numery
telefonów służb medycznych w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych.
2. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się z Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym oraz powiadomić dyrektora szkoły. W razie pogarszania się
stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika przebywającego w szkole niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa go od
pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Pracownik powinien zostać odizolowany do
wydzielonego pomieszczenia (gabinet pielęgniarki).
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał w/w pracownik, należy poddać gruntownej
dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami.
5. Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach
szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca tym osobom
stosowanie się do wytycznych IV Procedura postępowania w przypadku podejrzenia
zakażenia koronawirusem lub zakażenia COVID-19 dostępnych na stronie
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.
6. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości dyrektor kontaktuje się
z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
IV Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub
zakażenia COVID-19 u ucznia szkoły
1. Nauczyciel lub pracownik szkoły który zauważył u ucznia objawy chorobowe:
podwyższoną temperaturę, duszności, kaszel katar powiadamia niezwłocznie o tym
fakcie pracownika sekretariatu i dyrektora szkoły
2. Uczeń z objawami zakażenia koronawirusem odizolowany zostaje w wyznaczonym
pomieszczeniu (sala -1F) pod opieką nauczyciela szkoły lub pracownika szkoły.
3. Zarówno uczeń z objawami chorobowymi jak i jego opiekun zakładają maseczki
i rękawiczki i zachowują dystans
4. Nauczyciel zawiadamia rodzica o podejrzeniu zakażenia u ucznia, odizolowania ucznia
od grupy oraz zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
5. Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników i uczniów, którzy mieli kontakt
z chorym o sytuacji kryzysowej i stosowaniu procedur zgodnie z Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym.
6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, poddaje się dezynfekcji przez służby
sanitarne.
V Higiena czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
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dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do szkoły poprzez skorzystanie
z płynu dezynfekcyjnemu do rąk.

2. Osoby dorosłe wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie przy wejściu, zakładają
rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.
3. Pracownicy szkoły są zobowiązani regularnie myć ręce z wodą i mydłem oraz
dopilnować, aby robiła to młodzież , szczególnie po przyjściu do szkoły i po powrocie
z zewnątrz.
4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania instrukcji mycia i dezynfekcji
rąk umieszczonych w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych przy dozownikach.
5. Wszystkie pomieszczenia szkoły są wietrzone co godzinę.
Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Na terenie szkoły czyści się i dezynfekuje pomieszczenia i powierzchnie odpowiednimi
środkami i urządzeniami przeznaczonymi do zwalczania wirusa COVID-19.
2. Pracownicy odpowiedzialni za dezynfekcje i czyszczenie szkoły zapoznają się
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dezynfekujących i obsługą urządzeń do dezynfekcji, Należy zwrócić szczególna uwagę
na czas niezbędnego wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, aby zarówno
pracownicy jak i uczniowie szkoły nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
dezynfekujących.
3. Dezynfekcja i czyszczenie sal, korytarzy i toalet odbywa się przede wszystkim po
zakończeniu zajęć lekcyjnych.
4. Czyszczenie poręczy, klamek, kontaktów i toalet prowadzi się na bieżąco.
5. Po zakończeniu zajęć ozonuje się sale lekcyjne każdego dnia ozonatorami zakupionymi
ze względu na epidemie przez szkołę.
VI Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021 r. i obowiązuje do odwołania.
2. Treść regulaminu umieszcza się na stronie szkoły.
3. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie,
dostosowując zapisy do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

