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                                                                                  Załącznik nr 1 
                                                                                                                           do zarządzenia nr  262/21 
                                                                                                                           z dnia 13 sierpnia 2021 r. 
                                                                                                                           Dyrektora LXXXI LO im. A. Fredry w Warszawie 
 
 

Procedury funkcjonowania LXXXI LO 

w czasie epidemii 

Organizacja zajęć w LXXXI LO 

 

▪ Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie 

został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

▪ Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na 

rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

▪ Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk. Na terenie 

szkoły obowiązuje używanie maseczek  zakrywających usta i nos. 

▪ Rodzice i opiekunowie uczniów oraz interesanci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 

szkoły, zachowując zasady: 

a) dystansu społecznego min. 1,5 m,  

b) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

▪ 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. 

▪ Ogranicza się  przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

▪ Szkoła utrzymuje szybką, skuteczną komunikację z opiekunami ucznia z wykorzystaniem 

technik komunikacji na odległość. 

▪ Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje odizolowany w 

odrębnym pomieszczeniu, zapewniającym min. 2 m odległości od innych osób. Szkoła 

niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

▪ Pracowników i uczniów 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. 
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▪ Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

▪ Personel sprzątający jest zobligowany do umycia detergentem i do dezynfekcji sali 

gimnastycznej oraz sprzętów w niej znajdujących się po każdym dniu zajęć, a w miarę 

możliwości po każdych zajęciach. 

▪ Personel sprzątający jest zobligowany do wietrzenia sal, części wspólnych (korytarze) co 

najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć. 

▪ Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu 

na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

▪ Należy dążyć do organizacji wyjść w miejsca otwarte, np. parki, las, tereny zielone, z 

zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni 

publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z 

infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 

▪ Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

▪ Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie 

to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z 

niepełnosprawnościami.  

▪ Personel bufetu i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

▪ Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa odrębny  regulamin (załącznik nr 1 do 

niniejszych procedur). 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

▪ Na terenie szkoły prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, 

klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 

posiłków, klawiatur, włączników. 

▪ Przeprowadzając dezynfekcję, personel sprzątający jest zobowiązany ściśle przestrzegać 

zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne ponadto 

jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji. 

▪ W pomieszczeniach sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. Zaleca się 

wszystkim przebywającym na terenie szkoły dokładne i częste mycie rąk. 

▪ Personel sprzątający jest zobowiązany na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnych, w 

tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  
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▪ Zużyte maski i rękawice  należy wyrzucać do specjalnie przygotowanych i oznakowanych 

pojemników dostępnych na terenie szkoły. 

 

Gastronomia 
 

▪ W bufecie szkolnym obowiązuje zachowanie odpowiedniej odległości stanowisk pracy 

wynoszące min. 1,5 m oraz stosowanie  środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, 

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

▪ Osobom pracującym w bufecie szkolnym zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z 

mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

▪ Korzystanie z posiłków odbywa się w szkolnym bufecie. Pracownicy bufetu są zobowiązani 

do zapewnienia prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami 

obowiązującymi w czasie epidemii. Obowiązkowe jest czyszczenie blatów stołów i poręczy 

oraz krzeseł po każdej grupie uczniów spożywających posiłek w bufecie szkolnym. 

▪ Dopuszcza się możliwość spożywania posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny. 

▪ W bufecie szkolnym wymagane są ekologiczne pojemniki i sztućce jednorazowe. 

Obsługujący bufet są zobowiązani do odpowiedniego segregowania zużytych pojemników 

i sztućców.  

▪ W bufecie zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, 

serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie ich bezpośrednio przez obsługę. Nie zaleca 

się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego 

wyznaczoną/ obsługę bufetu. 

▪ Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 
 

▪ Jeżeli uczeń ma objawy choroby, należy  odizolować go w odrębnym pomieszczeniu z 

zapewnieniem min. 2 m odległości. 

 

▪ Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły. 

▪ Rodzice zostają niezwłocznie zawiadomieni telefonicznie o wystąpieniu u dziecka 

niepokojących objawów i są zobowiązani do pilnego odebrania dziecka ze szkoły. 

 

▪ Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek 

poinformowania dyrektora szkoły o wyniku badania ucznia przez lekarza. 
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▪ Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego o podejrzeniu zakażenia u ucznia. 

▪ Dyrektor szkoły jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 

procedury, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację. 

▪ Rodzice uczniów są informowani o podejrzeniu zakażenia koronawirusem na terenie 

szkoły. 

▪ Obszar, w którym poruszał się  i przebywał uczeń z podejrzeniem zakażenia jest 

bezzwłocznie  poddawany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

szkoły 
 

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

zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

▪ W szkole zostało wyznaczone wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący, 

pomieszczenie,  w którym będzie można odizolować daną osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów chorobowych. 

1. Pracownicy szkoły, w razie wystąpienia niepokojących objawów, powinni pozostać w 

domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 

nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

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

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie  poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 

w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.), a także zastosowane zostaną indywidualne  zalecenia 

wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły  zastosowane 

zostaną zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
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Postanowienia końcowe  
 

▪ W przypadku zaobserwowania  na terenie  szkoły (dotyczy osób przebywających w 

szkole: uczniów, pracowników) niepokojących objawów zachorowania wskazujących 

na zakażenie koronawirusem, dyrektor szkoły bezzwłocznie powiadamia Powiatową 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 

Warszawa 

 

▪ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul.  Jana Kochanowskiego 21, 01- 864 

Warszawa – kontakt: 

 

 

Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia: 222 500 115 

 

Numer Informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 22 32 58 958 

 

Kontakt do biura podawczego 22 31 07 900 

 

Adres email koronawirus@pssewawa.pl 
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