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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ŻOŁNIERZY OBWODU 

ŁOMŻYŃSKIEGO AK W ŁOMŻY 

 
I. 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 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 

poz. 69 ze zm.), 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 2020r. poz. 493), 

6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567), 

7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 

2020r.Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół z dnia 15.05.2020 r. 

II. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 

Nauczyciel: 

1. Przeprowadza konsultacje według  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu. 

2. Dba, aby uczeń posiadał własne przybory, podręczniki i zeszyty. 

3. Konsultuje się z uczniami wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku 

z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. 

4. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 

okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

5. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, 

kaszel, gorączka) nauczyciel pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora 

szkoły. 

III. OBOWIĄZKI UCZNIA 

Uczeń: 

1. Przychodzi na konsultacje zgodnie z ustalonym przez dyrektora harmonogramem. 

2. Na terenie szkoły ma założoną maseczkę. Może ją zdjąć podczas konsultacji, gdy zajmie 

miejsce przy ławce ustawionej w bezpiecznej odległości. 

3. Korzysta jedynie ze swoich przyborów, podręczników i zeszytów. 
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4. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka 

okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

5. W przypadku infekcji, podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) nie przychodzi na konsultacje. 

IV.PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM 

KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 

1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel) przez pracownika wyposażonego w środki ochrony 

osobistej, bezzwłocznie zostaje odizolowany w IZOLATORIUM (szatnia nr 1 przy sali 

gimnastycznej ). 

2. Pracownik pozostaje z uczniem, utrzymując min. 2 m odległości. 

3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

4. Dyrektor, wicedyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie 

zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji. 

5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka 

dzwoni na 999 /112. 

6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVIDi-19 (duszności, kaszel): zgłasza fakt dyrektorowi/ wicedyrektorowi 

i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium. 

7. Dyrektor odwołuje konsultacje nauczyciela z uczniami i bezzwłocznie zawiadamia 

odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa. 

 

 

    
 


