
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 
 

dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania występowania COVID-19 na terenie 

I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku 

 

Podstawa prawna 
 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 59 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze 

zm.). 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań               

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                        

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.                   

z 2020 r. poz. 493 ze zm.). 

5. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od                  

1 września 2020 r. 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników                   

I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, przebywających na terenie placówki 

zlokalizowanej przy ul. Tuwima 30 w Słupsku. 

 

§2 

Podstawowe cele wdrażanych procedur 

1. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki uczniom przebywającym w placówce. 

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkim pracownikom 

I PLO w Słupsku.  

3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie placówki, celem umożliwienia identyfikacji 

osób, które będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia. 

4. Informowanie pracowników, rodziców/opiekunów prawnych o szczególnych zasadach 

funkcjonowania placówki w trakcie epidemii COVID-19. 
 

§3 

Zakres i okres obowiązywania procedury 

Procedura obejmuje i reguluje działania dyrekcji i pracowników I Prywatnego Liceum 

Ogólnokształcącego w Słupsku oraz innych osób przebywających na terenie placówki przez 

okres obowiązywania stanu epidemii COVID-19 w Polsce lub do odwołania.  



§4 

Organizacja pracy szkoły 

1. Na terenie szkoły przebywają wyłącznie osoby zdrowe (uczniowie, absolwenci 

zdający egzaminy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, petenci) bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

2. Ogranicza się wstęp na teren I PLO osób, których obecność nie jest niezbędna do 

zapewnienia realizacji zajęć, konsultacji, przeprowadzenia egzaminów oraz 

zapewnienia funkcjonowania szkoły. 

3. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką 

materiałem, przyłbicą). 

4. Szkoła jest dostępna dla uczniów w godzinach 7:30 – 16:00 zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

5. W zajęciach stacjonarnych uczestniczą uczniowie bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji.  

6. Na początku roku szkolnego każdy uczeń składa w sekretariacie szkoły Oświadczenie 

COVID-19, dotyczące jego sytuacji epidemicznej. W przypadku ucznia, który nie jest 

pełnoletni, oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny – załącznik nr 1. Uczeń 

pełnoletni podpisuje oświadczenie samodzielnie – załącznik nr 1a.  

7. O każdej zmianie sytuacji zdrowotnej ucznia, opisanej w Oświadczeniu COVID-19 

uczeń lub rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany natychmiast powiadomić szkołę.   

8. Przy wejściu do szkoły umieszcza się numery telefonów do powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.  

9. Przy wejściu do budynku szkoły umieszcza się informację o obowiązku zasłaniania 

ust i nosa, dezynfekowania rąk oraz umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk wraz                  

z instrukcją użycia środka dezynfekującego.  

10. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce i poddać się 

kontrolnemu pomiarowi temperatury ciała. Pomiaru dokonuje pracownik szkoły przy 

użyciu bezdotykowego termometru. W przypadku stwierdzenia podwyższonej 

temperatury (powyżej      ) dokonuje się powtórnego pomiaru (w 5 minutowym 

odstępie czasu). Osoba, która wykazuje oznaki infekcji dróg oddechowych i/lub jej 

temperatura ciała jest podwyższona, nie zostanie w danym dniu wpuszczona na teren 

szkoły. 

11. Pomiaru temperatury ciała młodzieży, pracowników oraz innych osób wchodzących 

na teren szkoły dokonuje pracownik szkoły po uprzednim uzyskaniu zgody na pomiar. 

W przypadku niepełnoletnich uczniów zgody udziela rodzic – punkt 9 załącznika nr 1. 

Osoby nie wyrażające zgody na pomiar temperatury nie mogą wejść na teren szkoły. 

12. Osoby z zewnątrz (petenci) wchodzą wyłącznie do sekretariatu szkoły. Osoby te 

obowiązane są do przestrzegania wszelkich środków ostrożności (m. in. zasłanianie 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i/lub dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznej 

odległości).  

13. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych 

podczas zajęć. Osoby, które uznają to za właściwe, mogą mieć zakryte usta i nos także 

w trakcie zajęć.  

14. Podczas zajęć w miarę możliwości ograniczamy aktywności sprzyjające bliskiemu 

kontaktowi pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami a nauczycielami                                  

i pracownikami szkoły. 



15. Nauczyciele przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym                      

o częstym i regularnym myciu rąk (zwłaszcza po przyjściu do szkoły, skorzystaniu                 

z toalety, przed jedzeniem). Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kasłania oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust. 

16. Każdy uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi pomiędzy sobą.  

 

§5 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Pracownik odpowiedzialny za prace sanitarno-higieniczne na bieżąco dezynfekuje 

toalety oraz udostępnia środki czystości (mydło, papierowe ręczniki, środki do 

dezynfekcji). 

2. W toaletach znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji. 

3. Szkoła na bieżąco monitoruje codzienne prace sanitarno-higieniczno-porządkowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, uchwytów, klamek, włączników 

światła, klawiatur, myszek, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich – załącznik nr 3. 

4. Każda klasa ma przypisaną salę lekcyjną, w której odbywają się wszystkie zajęcia 

lekcyjne z wyłączeniem zajęć komputerowych i wychowania fizycznego. 

5. Ławki oraz krzesła w salach, gdzie odbywają się zajęcia, są dezynfekowane przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. Sale, w których odbywają się zajęcia, są 

wietrzone na każdej przerwie. 

6. W każdej sali lekcyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją na 

temat prawidłowej dezynfekcji.  

7. Na parterze budynku znajduje się pojemnik na zużyte środki higieny osobistej 

(maseczki, rękawice). 

8. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązują procedury bezpieczeństwa zawarte              

w załączniku nr 3. 
 

§6 

Środki zapobiegawcze i ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa 

1. Stosowanie zalecanych przez MEN zasad bezpiecznego powrotu do szkół – załącznik 

nr 4. 

2. Stosowanie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz 

przestrzeganie postanowień niniejszej instrukcji. 

3. Zachowanie przez personel placówki szczególnej ostrożności w trakcie 

przemieszczania się z pracy do domu i z domu do pracy.  

4. Do pracy w placówce przychodzą jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji. 

5. Spotkania i zebrania pracownicze odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

6. Na terenie szkoły wyznaczono i przygotowano pomieszczenie nr 206a (wyposażone 

m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym odizolowuje się 

osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 



oddechowych. Procedura na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia opisana 

została w §7.  

§7 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia 

1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (w szczególności gorączka, kaszel, duszności), informuje się o tym 

fakcie dyrektora szkoły, który odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu (206a). 

Opiekę nad uczniem sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. Opiekun 

powinien zachować dystans od ucznia oraz zasłonić usta i nos.  
2. W przypadku osób niepełnoletnich dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie 

powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o konieczności pilnego odebrania ucznia 

ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie 

ratunkowe. W przypadku osób pełnoletnich, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji 

zespołu ratownictwa medycznego, osoba przejawiająca objawy infekcji dróg 

oddechowych udaje się do domu (rekomendowany własny środek transportu)                       

i korzysta z teleporady medycznej.  

3. Przed rozpoczęciem roku szkolnego każdy pracownik szkoły składa w sekretariacie 

Oświadczenie COVID-19, dotyczące jego sytuacji epidemicznej – załącznik nr 5.  

4. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu, niezwłocznie informują 

pracodawcę o zaistniałej sytuacji i kontaktują się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą 

być zarażeni koronawirusem. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych, niezwłocznie odsuwa się go od pracy. 

Pracownik udaje się do domu (rekomendowany własny środek transportu)                       

i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 

teleporadę medyczną. Obszar, w którym poruszał się pracownik, poddaje się 

gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni. 
 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników I Prywatnego Liceum 

Ogólnokształcącego w Słupsku oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów 

uczęszczających do placówki. 

2. Procedurę bezpieczeństwa udostępnia się rodzicom/opiekunom prawnym ucznia na 

stronie internetowej szkoły. 

3. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020 r.  

 

Bogdan Musznicki 

Dyrektor Szkoły 



ZAŁĄCZNIKI: 

  
Załącznik nr 1: Oświadczenie COVID-19 (uczeń niepełnoletni).  

Załącznik nr 1a: Oświadczenie COVID-19 (uczeń pełnoletni). 

Załącznik nr 2: Monitoring codziennych prac sanitarno-higieniczno-porządkowych. 

Załącznik nr 3: Procedury bezpieczeństwa na zajęciach wychowania fizycznego.  

Załącznik nr 4: Bezpieczny powrót do szkoły – 10 zasad dla ucznia.  
Załącznik nr 5: Oświadczenie COVID-19 (pracownik).  

 


