Procedury dotyczące organizacji pracy w IV Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu
od 01.09.2020
1. Postanowienia ogólne
1.1 Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik
szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
1.2 Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba pracująca w szkole nie może przyjść

do

placówki, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
1.3 Rodzic/Prawny opiekun ani inna osoba towarzysząca nie może wejść z uczniem na teren
szkoły.
1.4 Uczeń korzysta z własnych podręczników, zeszytów i przyborów piśmienniczych. Nie
pożycza przyborów od innych uczniów.
1.5 Uczniowie przemieszczają się na terenie szkoły z zachowaniem dystansu społecznego.
ZABRANIA SIĘ GROMADZENIA NA KORYTARZACH I SCHODACH.
1.6 Interesanci przybywający do szkoły podają w sekretariacie swoje imię i nazwisko wraz z
kontaktowym numerem telefonu.

2.

Środki ochrony osobistej

2.1. Pracownicy i uczniowie oraz wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły
zobowiązani są do wkładania maseczek podczas przebywania w przestrzeni wspólnej tj.
na korytarzach, w szatni, bibliotece, sekretariacie, sklepiku szkolnym.
2.2. Uczniowie powinni w miarę możliwości posiadać własne środki ochrony – środki do
dezynfekcji.
3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynku i pomieszczeń
3.1. Przy wejściu do szkoły znajdują się informacje:
1) dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania
zakażeniu
2) dane adresowe: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Kosynierów
Gdyńskich 31, 86-300 Grudziądz, tel. 604 968 014

3) zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego – Szpital
jednoimienny zakaźny, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, tel. 112/999
4) zawierające numery telefonów do służb medycznych – tel. 112/999
5) zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
3.2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu,
min. 60%) w następujących miejscach:
3.2.1. Wejście główne – stolik obok drzwi – 1 szt.;
3.2.2. Wejście od strony parkingu – stolik obok drzwi – 1 szt.;
3.2.3. Wejście na salę gimnastyczną od strony parkingu – stolik obok drzwi – 1 szt.;
3.2.4. Wejście od szczytu budynku od strony SP 5 - stolik obok drzwi – 1 szt.
Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły są zobowiązane do korzystania z płynu
dezynfekującego.
3.3. Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny również w holu na każdej kondygnacji oraz w
każdej sali lekcyjnej. Obok płynu znajduje się informację na temat prawidłowej
dezynfekcji rąk.
3.4. Uczniowie przyjeżdżający lub przywożeni do szkoły samochodem korzystają z wejścia
od strony parkingu z zachowaniem dystansu społecznego.
3.5. Uczniowie rozpoczynający zajęcia w salach z lewej strony budynku – od strony SP 5 korzystają z wejścia od szczytu budynku z zachowaniem dystansu społecznego.
3.6. Uczniowie rozpoczynający zajęcia w salach z prawej strony budynku – od strony
Poczty - korzystają z wejścia głównego z zachowaniem dystansu społecznego.
3.7. W miarę możliwości uczniowie spędzają przerwy w salach lekcyjnych.
3.8. Nauczyciel organizuje wietrzenie sali lekcyjnej przed wpuszczeniem do niej uczniów
oraz mniej więcej co godzinę w trakcie zajęć (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na
zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas), dbając o zapewnienie komfortu
uczniom.
3.9. Uczniowie

umieszczają swoje okrycia wierzchnie w szatni, z której korzystają z

zachowaniem dystansu społecznego.
3.10. Szkoła na bieżąco dokonuje dezynfekcji toalet.
3.11. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszono plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat
prawidłowej dezynfekcji rąk.
3.12. Szkoła na bieżąco wykonuje dezynfekcję pomieszczeń, sprzętu sportowego, ciągów
komunikacyjnych, powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,
klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

3.13. Podczas przeprowadzania dezynfekcji, pracownicy szkoły są zobowiązani ściśle
przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji
oraz czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub
przedmiotów, tak aby uczniowie oraz inne osoby przebywające w szkole nie byli
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
3.14. Na terenie szkoły wyznaczono i przygotowano pomieszczenie – gabinet psychologa wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie
można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.
4.1 Jeżeli uczeń lub pracownik szkoły przejawia niepokojące objawy choroby, informuje o
tym dyrektora, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy
choroby w odrębnym pomieszczeniu – gabinet psychologa - z zapewnieniem minimum 2 m
odległości od innych osób.
4.2 W przypadku osób pełnoletnich dyrektor informuje o zaistniałej sytuacji właściwą
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zdającego – także pogotowie ratunkowe.
4.3 W przypadku uczniów niepełnoletnich niezwłocznie zawiadamiani o stanie zdrowia są
rodzice ucznia.
4.4 W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa
medycznego, osoba z objawami zakażenia powinna udać się do domu transportem
indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
4.5 Dyrektor szkoły w formie zarządzenia po uzgodnieniu z Sanepidem podejmuje decyzje
odnośnie czasowego wprowadzenia nauczania zdalnego lub hybrydowego w danej
klasie/grupie uczniów.

