Zasady organizacji i zachowania bezpieczeństwa w
XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni podczas
zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
(opracowano na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i
ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.)

Ogólne zasady:
Dystans  minimalna odległość pomiędzy osobami:1,5 metra.
Dezynfekcja  przed i po zajęciach mycie powierzchni
detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Higiena  częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka  w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować
dystansu pomiędzy grupami.
Wietrzenie  przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w
dni wolne od zajęć.
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy
domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów
prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
3. Przy wejściu do budynku szkoły należy dezynfekować ręce
4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły,
gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
5. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej – hole, toalety
6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko
osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są do stosowania
środków ochronnych (maseczki, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
zachowania dystansu od innych osób min. 1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych
obszarach szkoły.
7. Rekomendowany jest kontakt z dyrektorem, wychowawcą, nauczycielami
wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Dotyczy to zarówno uczniów jak i

rodziców. Obowiązują dotychczasowe zasady w załatwianiu spraw uczniowskich w
sekretariacie szkoły.
8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności)
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).
9. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w
szkole winna do minimum ograniczyć możliwość kontaktowania się z pozostałymi
klasami.
-w czasie przerwy uczniowie mogą przebywać w salach lekcyjnych ( konieczne
wietrzenie),
-ograniczać do minimum kontakty z uczniami z innych klas
- w pogodne dni spędzać przerwy na szkolnym dziedzińcu
- obowiązuje jednokierunkowa komunikacja na klatkach schodowych
-regulować czas zakończenia lekcji i opuszczania budynku szkoły
-uczniowie winni spożywać posiłki w salach lekcyjnych lub w szkolnej czytelni
zachowując dystans i zasady higieny
10. W salach lekcyjnych rekomenduje się:
 zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej
1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się
przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
 pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka
nauczyciela,
 w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy
ławkami uczniów,
 w miarę potrzeby, zapewnienie nauczycielowi maseczki, rękawiczek jednorazowych
lub środków do dezynfekcji rąk - przez pracodawcę.
11. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do
szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą
13. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu
lub środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna zostać umyta
detergentem po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy - po każdym jego użyciu
przez daną klasę.
14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w
czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

15. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z
zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy
unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która
uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
17. Zaleca się minimalizowanie korzystania z szatni. Należy w pełni wykorzystywać szafki
szkole, dopuszcza się wnoszenie okrycia wierzchniego do Sali lekcyjnej.
18. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum
kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się
stosowanie maseczki (chirurgicznej).
19. Biblioteka szkolna otwarta codziennie w godz. 8.30 – 15.00,obowiązują zasady
zamawiania książki z 1 – dniowym wyprzedzeniem oraz składowanie książek
zwracanych do biblioteki we wskazanym miejscu.
20. Korzystanie z dystrybutora wody wyłącznie z wykorzystaniem własnego kubka/
pojemnika.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni
1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują
dłonie , mają zakryte usta i nos maseczką, nie przekraczały obowiązujących stref
przebywania. Dozowników z płynem do dezynfekcji są regularnie uzupełniane przez
personel obsługi.
3. Woźne monitorują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach, sali gimnastycznej, siłowni i czytelni, klawiatur,
włączników
4. Pracownicy obsługi monitorują codzienne wietrzenie sal i korytarzy.
5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak
aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
6. Zużyte maski i rękawiczki jednorazowe wyrzucane są do wskazanego pojemnika.

