Regulaminu funkcjonowania IX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi w czasie pandemii
Instrukcja postępowania w szkole od 1 września 2020 r. okresie COVID -19
1. Do szkoły mogą uczęszczac wyłącznie uczniowie bez objawow chorobowych sugerujących
infekcję drog oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają bezwzględnie aktualnych przepisow prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejsciu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekowanie rąk.
4. Uczniowie z poszczegolnych klas wchodzą do budynku szkoły roznymi wejsciami, zgodnie
opracowanym schematem. Rozpoczynają i konczą zajęcia o roznych porach.
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5. Likwiduje się szkolne dzwonki, przerwy lekcyjne przewidziane są o roznych porach, zgodnie z
przygotowanym harmonogramem.
6. Ogranicza się przebywanie w szkole osob z zewnątrz do minimum. Osoby odwiedzające szkołę
obowiązuje: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
7. 7.Komunikacja z rodzicami lub opiekunami przebiegac będzie wyłącznie z wykorzystaniem
technik komunikacji na odległosc.
8. Do badania temperatury uczniow będą stosowane wyłącznie termometry bezdotykowe dezynfekowane po uzyciu w danej grupie.
9. Jezeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywac na infekcję drog
oddechowych, w tym w szczegolnosci gorączkę, kaszel, nalezy go odizolowac w specjalnie
przygotowanym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomic rodzicow/opiekunow o koniecznosci
odebrania ucznia ze szkoły własnym srodkiem transportu.
10. Wszystkich obowiązują zasady higieny: częste mycie rąk, zasłanianie łokciem ust i nosa podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, ktorych nie mozna skutecznie umyc, uprac lub
dezynfekowac, nalezy usunąc lub uniemozliwic do nich dostęp. Pomoce naukowe
wykorzystywane podczas zajęc nalezy po kazdej lekcji zdezynfekowac.
12. Kazdy uczen posiada własne przybory i podręczniki, ktore w czasie zajęc mogą znajdowac się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jezeli szkoła posiada szafki.
Uczniowie nie powinni wymieniac się przyborami szkolnymi między sobą.
13. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na zewnątrz. W przypadku zajęc w sali
gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga będą dezynfekowane po kazdych zajęciach.
14. Nalezy wietrzyc sale, częsci wspolne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a
w razie potrzeby takze w czasie zajęc.
15. Podczas realizacji zajęc, w tym zajęc wychowania fizycznego i sportowych, w ktorych nie mozna
zachowac dystansu, nalezy ograniczyc cwiczenia i gry kontaktowe.
16. Z biblioteki i czytelni szkolnej korzystamy zgodnie z regulaminem opracowanym przez
pracownikow biblioteki, umieszczonym przy wejsciu do niej.
17. Z gabinetu profilaktyki zdrowotnej nalezy korzystac zgodnie z zasadami opracowanymi przez
higienistką szkolną, wytycznych Ministerstwa Zdrowia, N F Z oraz GIS.

