
 

 
Procedura organizacji pracy i postępowania 

prewencyjnego pracowników,  

rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów,  

w czasie zagrożenia epidemicznego,  

w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii 

Sempołowskiej w Lublinie 

 
 

  



I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy naszej szkoły w związku  

z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na 

celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. 

 

II. Zakres procedury 

Procedurę  należy  stosować  w  IV  Liceum   Ogólnokształcącym   im.   Stefanii  Sempołowskiej 

w Lublinie. 

 
III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury 

Dyrektor szkoły, dr Grzegorz Gębka. 
 
 

IV. Postanowienia ogólne 

1. Procedurę należy stosować w szkole oraz podobne środki ostrożności zachować 

w domach i miejscach użyteczności publicznej. 

2. Do szkoły może przychodzić tylko uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na 
infekcję dróg oddechowych, 

 
3. Przez objawy, o których mowa w pkt. 2 a, rozumie się: 

• podwyższoną temperaturę ciała, 

• ból głowy i mięśni, 

• ból gardła, 

• kaszel, 

• duszności i problemy z oddychaniem, 

• uczucie wyczerpania, 

• brak apetytu. 
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4. Ogranicza się przebywanie  w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania regulaminu 

szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. 

Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

5. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji z opiekunami ucznia. 

 

 

V. Higiena i dezynfekcja 

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania 

najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po 

skorzystaniu z toalety. 

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas 

kaszlu    i kichania, unikanie dotykania  oczu,  ust  i  nosa.   

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 

dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. 

4. Szkoła wyposażona jest w termometr bezdotykowy. 

5. Należy  ściśle  przestrzegać   zaleceń   producenta   środka   dezynfekującego,   

zwłaszcza   w zakresie    czasu     niezbędnego     do     wietrzenia     zdezynfekowanych     

przedmiotów i pomieszczeń. 

6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych,  

w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeniach 

sanitarno- higienicznych, ciągach komunikacyjnych, powierzchniach dotykowych 

takich, jak poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików w salach, 

klawiatury i włączniki. 

7. Po wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja  o takim 

obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy dozowniku. 

8. Numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału 

zakaźnego szpitala i służb medycznych znajdują się w sekretariacie i na tablicy 

ogłoszeń. 

9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji rąk umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

10. W sali gimnastycznej, przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. W miarę 

możliwości zajęcia powinny być organizowane na świeżym powietrzu. Zaleca się 

ograniczenie gier kontaktowych oraz ćwiczeń, podczas wykonywania których nie 

można zachować dystansu. 
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VI. Organizacja pracy szkoły 

1. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. 

2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia i w plecaku. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom 

swoich podręczników i przyborów. 

3. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów. 

4. Ustalono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy: 

 przed wejściem do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk, 

 przy korzystaniu z komputerów i stanowisk w czytelni obowiązuje zachowanie 

odstępu, 

 podczas wypożyczaniu książek obsługiwana jest jedna osoba, pozostałe 

zachowują dystans, 

5. W pracowni komputerowej obowiązuje dezynfekcja rąk, a sprzęt powinien być 

dezynfekowany kilka razy dziennie. 

6. Korzystanie   z   gabinetu   profilaktyki   zdrowotnej   zostało   ustalone   

w   porozumieniu   z pielęgniarką szkolną zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia 

i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

7. Korzystanie z gabinetu stomatologicznego w SP 19 odbywa się na zasadach ustalonych 

przez dyrekcję obu szkół, 

8. Wycieczki, konkursy, projekty edukacyjne, warsztaty i wyjścia z młodzieżą poza teren 

szkoły organizowane są za zgodą Dyrektora szkoły, w zależności od aktualnej sytuacji 

epidemicznej. 

 
 

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających 

z  Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej.  

3. Zaleca się wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów choroby infekcyjnej. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów 

choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest 
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taka konieczność wzywa pomoc medyczną.  

5. Zaleca się ustalenie miejsc, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, i przeprowadzenie dodatkowego sprzątania 

zgodnie z procedurami zakładowymi, a także  umycie/zdezynfekowanie powierzchni 

dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

6. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

W trosce o zdrowie publiczne uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych 

rekomendowane są szczepienia zalecane zgodnie z Programem Szczepień ochronnych 

na dany rok (w tym Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 

28 października 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 85).  


