Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2020/2021
Dyrektora Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
z dnia 31.08.2020 r.

Procedury bezpieczeństwa
w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym PSW im. Papieża
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w czasie epidemii Covid-19
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie
Szkoły oraz rodziców i uczniów w trakcie trwania epidemii COVID-19.
2. Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia
bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii COVID-19 na terenie Szkoły.
3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić dzieciom,
uczniom, nauczycielom i pracownikom Szkoły bezpieczne warunki i pomogą
w zorganizowaniu bezpiecznej pracy w czasie epidemii COVID-19.
4. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
ALO w Białej Podlaskiej w czasie epidemii Covid-19 wszystkich pracowników
szkoły, uczniów i rodziców.
5. Osoba do kontaktu z PSSE 24h/dobę – dyrektor ALO w Białej Podlaskiej.
§2
Organizacja pracy w szkole i zasady bhp
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych.
2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej w określonej strefie oznaczonej
odpowiednim kolorem.
3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie i kadra pedagogiczna, którzy są objęci
kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. W zajęciach nie mogą
uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą
z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
4. Przy wejściu do budynku szkoły jest umieszczona informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
5. Przy wejściu do budynku zaleca się zmierzenie temperatury i zobowiązuje się do
zdezynfekowania rąk, a uczniowie pełnoletni, nauczyciele, pracownicy szkoły
i rodzice przechodzą przez komorę dezynfekującą.
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6. Po przyjściu do szkoły w miarę możliwości często myć ręce, zasłaniać twarz podczas
kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.
7. Ogranicza się przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust, nosa, dezynfekcja rąk).
8. Zakaz grupowania się uczniów na terenie szkoły.
9. W budynku szkoły prowadzony jest rejestr wejść osób niebędących uczniami
i pracownikami szkoły. Rejestr umieszczony jest przy wejściu.
10. Po przybyciu do szkoły młodzież unika witania się poprzez podanie dłoni itp.,
zachowuje bezpieczną odległość.
11. Pracowników szkoły i uczniów obowiązuje stosowanie środków ochronnych - osłona
ust i nosa w przestrzeniach wspólnych, szczególnie na korytarzach.
12. W szkole każda klasa jest przydzielona do jednej sali, w której realizuje całodzienne
zajęcia lekcyjne, poza nielicznymi wyjątkami, kiedy istnieje konieczność skorzystania
z innej pracowni .
13. Nauczyciele prowadzący zajęcia :
a) wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole
w okresie epidemii - w formie pozytywnej, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa
i odpowiedzialności za swoje zachowanie,
b) systematycznie przypominają uczniom zasady higieny dotyczące: mycia rąk
przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz po powrocie z lekcji wychowania
fizycznego, umiejętnego zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania,
unikania dotykania oczu, ust,
c) realizują program zajęć dbając, aby nie powodować bliskiego kontaktu
z rówieśnikiem,
d)zawiadamiają telefonicznie dyrektora o niepokojących objawach zauważonych
u dziecka.
14. W czasie przerw uczniowie korzystają tylko i wyłącznie ze wskazanego korytarza,
wyjścia ewakuacyjnego oraz z wyznaczonego placu na zewnątrz budynku.
15. Przed każdą z sal rozstawione są dozowniki z płynem dezynfekującym.
16. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest używany w zależności
od potrzeby i sytuacji za zgodą rodziców/opiekunów uczniów uczęszczających
do ALO.
17. W przypadku niepokojących objawów chorobowych u ucznia niezwłocznie zostaje
powiadomiony rodzic.
18. Zajęcia WF będą prowadzone na boisku szkolnym w miarę warunków
atmosferycznych. Sprzęt sportowy używany w sali gimnastycznej oraz podłoga będą
umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć zaś sprzęt sportowy
(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dezynfekować
po każdym użyciu.
19. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
20. Sale lekcyjne, korytarze i inne pomieszczenia szkolne wietrzone są w czasie przerw
nie rzadziej niż co godzinę.
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21. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi ograniczony jest do minimum, zalecane
formy kontaktu to dziennik elektroniczny, e-mail lub rozmowa telefoniczny.
§3
Szatnie
1. Przed wejściem do szatni należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
2. Ubrania w szatni będą pobierane i wydawane przez pracowników PSW lub uczniów
ALO zgodnie z Harmonogramem dyżurów w szatni.
3. W szatni damskiej i męskiej przeznaczonej do realizacji zajęć WF, ubrania są
przechowywane w szafkach w celu zachowania bezpiecznych warunków.
§4
Biblioteka
1. Uczniowie nie wchodzą do pomieszczenia, w którym przechowywany jest
księgozbiór. Książki udostępnia bibliotekarz, przekazując zainteresowanemu
uczniowi, w ustalonym miejscu.
2. Książki poddawane są dwudniowej kwarantannie.
§5
Higiena oraz czyszczenie powierzchni i pomieszczeń
1. Na korytarzu szkolnym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych.
2. Prowadzona jest kontrola codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem
utrzymywania
w
czystości
sal
zajęć,
pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach,
klawiatur, włączników.
3. Przed skorzystaniem z automatu na napoje należy zdezynfekować ręce.
4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk
- instrukcje dezynfekcji.
§6
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów lub pracowników
szkoły
1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
2. Szkoła zapewnia nauczycielom maseczki, przyłbice i rękawice i niezbędne środki
ochrony.
3. W szkole wyodrębniono izolatorium – pokój 257R czyli odrębne pomieszczenie
wyposażone w pakiet ochronny (maski, rękawiczki, płyn do dezynfekcji),w którym
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izoluje się ucznia lub pracownika (2 m odległości od innych osób) u którego
zaobserwuje się objawy mogące wskazać na infekcję dróg oddechowych.
4. Pracownik, który zauważył u ucznia lub u siebie objawy choroby, takie jak:
podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar,
niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną dyrektora szkoły.
5. W przypadku wystąpienia ucznia lub pracownika objawów sugerujących zakażeniem
koronawirusem osoba ta jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu, natomiast
uczeń pozostaje w wyznaczonym pomieszczeniu pod opieką pracownika.
6. Uczeń lub pracownik z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zakłada
w wyznaczonym pomieszczeniu maseczkę oraz rękawiczki.
7. Dyrektor lub wyznaczony przez niego Nauczyciel zawiadamia rodzica telefonicznie
o podejrzeniu zakażenia u ucznia, odizolowania ucznia od grupy oraz zawiadamia
stację sanitarno - epidemiologiczną i stosuje się do dalszych wytycznych - w razie
złego stanu ucznia (problemy z oddychaniem) dzwoni na 999 lub 112.
8. Dyrektor zawiadamia o podejrzeniu zakażenia u pracownika stację sanitarno epidemiologiczną i stosuje się do wytycznych - w razie złego stanu zdrowia
pracownika dzwoni na 999 lub 112.
9. Dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym
o sytuacji kryzysowej i stosowaniu procedur zgodnie z instruktażem stacji powiatowo
– epidemiologicznej.
10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się dezynfekcji przez
służby sanitarne.
11. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury ucznia
(jeśli jest zgoda rodziców) oraz do przeprowadzenia podejrzanego o zakażenie ucznia
do izolatorium.
§7
Postanowienia końcowe
1. Procedura obowiązuje od 1 września 2020 r.
2. Dyrektor zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w procedurze, dostosowując
zapisy do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Dyrektor szkoły
Elżbieta Zaremba

4

