
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

IM. MIESZKA I W ŚWINOUJŚCIU 

dotycząca realizacji zadań Liceum w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 
1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I  
w Świnoujściu (zwane dalej Liceum), zgodnie z nowelizacją rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.,  jest otwarte dla uczniów 
biorących udział w zajęciach rewalidacyjnych, konsultacjach maturalnych  
i przedmiotowych.  
 
2. Praca Liceum będzie prowadzona zgodnie z wytycznymi wydanymi przez 
Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 
 

§ 2. Zasady organizacji funkcjonowania Liceum 
 
1. Z sal lekcyjnych zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie dezynfekować.  
 
2. Ograniczone jest  przebywanie w placówce osób z zewnątrz. 
 
3. Przy wejściu do Liceum  obowiązkowo umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk. 
 
4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty  
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do 
dezynfekcji rąk. 
  
5. W dostępnym miejscu - na tablicy ogłoszeń w holu przy wejściu do Liceum 
umieszcza się numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, 
stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.  
 
 
 
 



§ 3. Zasady wchodzenia uczniów do Liceum  
 

1. Pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego ucznia. Jeśli będzie 
to 37oC lub więcej, uczeń nie zostanie wpuszczony do Szkoły. Wchodząc do 
Szkoły uczeń wpisuje się na ogólną liczbę obecności zapisując cel wizyty.  
 
2. Podczas wchodzenia do Szkoły uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce.  
 
   § 4. Zasady postępowania  nauczycieli i pracowników niepedagogicznych  
 
1. Przed przystąpieniem do pracy pracownikom pedagogicznym  
i niepedagogicznym dokonywany jest pomiar temperatury. Jeśli będzie to 37oC 
lub więcej, pracownik nie jest dopuszczony do pracy. 
 
2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest stosować zasady profilaktyki 

zdrowotnej: 

 dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki, 

 regularnie myć ręce przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem 

dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych, 

 kasłać, kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia, 

 unikać kontaktu z osobami, które źle się czują. 

3. Podczas wykonywania swoich czynności nauczyciele i pracownicy 
niepedagogiczni na terenie placówki nie muszą zakrywać ust i nosa.  
 
4.   Do placówki nie mogą przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są  
chorzy.  
 
5. Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania obecności uczniów, 
sporządzania każdego dnia imiennej listy osób przebywających w tej samej sali 
lekcyjnej. 

6. Zaleca się wietrzenie pomieszczeń przed przyjściem uczniów do sali oraz  

w miarę możliwości w trakcie pobytu ich w placówce.  

7. Zasady sprzątania i dezynfekowania placówki. 

Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują: 



ciągi komunikacyjne – myją; 

poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia 

krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczniowie i nauczyciele, drzwi 

wejściowe do placówki, powierzchnie płaskie, kurki przy kranach – myją  

i dezynfekują; 

wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać 

dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów, 

myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem,  

pracują w rękawiczkach. 

 
8. Pracownicy Liceum i uczniowie powinni zachowywać dystans między sobą 
wynoszący min. 1,5 m. 
 

§ 5. Obowiązki dyrektora szkoły 
 
1. Dyrektor Liceum zapewnia wyposażenie placówki w podstawowe środki 
higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy 
wejściu do budynku.  
 
2. Dyrektor Liceum wraz z kierownikiem gospodarczym monitoruje prace 
porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości 
sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni 
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł  
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 
 
3. Dyrektor placówki  przygotuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki 
ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), potrzebne do izolacji, w którym będzie 
można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  
 
4. W razie potrzeby dyrektor zaopatrzy, przy wsparciu organu prowadzącego, 
pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe 
rękawiczki i maseczki. 
 
5. Przy planowaniu obsady kadrowej oraz przydzielaniu zadań pracownikom 

dyrektor Liceum uwzględniać będzie zaostrzone zasady sanitarne. 

 
 



§ 6.  Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 
 
1. W przypadku pojawienia się jednego z  objawów, takich jak: gorączka, kaszel, 
duszności, problemy z oddychaniem należy umieścić ucznia w odizolowanym 
pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn 
dezynfekujący. 
 
2. Przy zachowaniu środków ostrożności (rękawice jednorazowe, maseczka) 
uczeń pozostaje pod opieką pracownika Liceum. 
 
3. O stanie ucznia informowani są rodzice, którzy zobowiązani zostają do 
niezwłocznego przybycia do  Liceum. 
 
4. Dyrektor o zaistniałym zdarzeniu powiadamia telefonicznie Stację Sanitarno 
– Epidemiologiczną w Świnoujściu i zastosowuje się do wydanych zaleceń. 
 
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie 
odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się wpuszczanie do Szkoły kolejnych 
uczniów. Dyrektor powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną  
w Świnoujściu. 
 
6. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, 
poddany zostaje gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni 
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.) 
 

§ 7.  Postanowienia końcowe 
 
1. Wszyscy pracownicy Liceum przystępujący do pracy w Szkole od dnia 25 maja 
br. mają obowiązek zapoznać się z treścią „Procedury bezpieczeństwa”.  
 
2. Podczas organizacji pracy Liceum uwzględniane są na bieżąco wytyczne 
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji 
Narodowej. 
 
 
 
 
 
Procedura opracowana została na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, 
Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. 


