
INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI PRACY XIX LO W REŻIMIE SANITARNYM 

• Na teren budynku szkoły może wejść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych, którego może odprowadzić do szkoły tylko jeden opiekun . 

• Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 

• Przebywając w budynku szkoły uczniowie oraz pracownicy powinni zakrywać usta i nos 

(maseczka lub przyłbica), jeżeli nie jest możliwe zachowanie bezpiecznego dystansu 

społecznego (oprócz sal lekcyjnych) 

• Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać w holu wejściowym 

szkoły. Przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek 

ochronnych, a także zakrywania nosa i ust.  

• Uczniowie mogą spożywać wyłącznie przyniesione przez siebie posiłki w trakcie przerw 

między lekcjami w sali lub na korytarzu zachowując rygor sanitarny. 

• W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za 

pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W przypadku 

funkcjonowania szkoły w wariancie C (kształcenie zdalne) jest to jedyny sposób komunikacji 

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem. 

• Wchodząc na teren szkoły, rodzic zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem 

dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych oraz zgłasza pracownikowi 

spotkanie z nauczycielem podając swoje dane (imię, nazwisko i numer telefonu) oraz 

nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony. Pracownik szkoły wpisuje dane do księgi 

wejść szkoły.  

• Pracownik szkoły ma prawo zweryfikować dane osobowe rodzica, który zgłasza spotkanie 

z nauczycielem na terenie placówki.  

• W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych u ucznia w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie 

poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności 

niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły 

• Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce a w przypadku występującego 

uczulenia na środek dezynfekujący, niezwłocznie umyć ręce w najbliższej łazience przeznaczonej do 

korzystania przez uczniów. 

• Przebywając w szatni uczniowie obowiązani są do unikania gromadzenia się. Powinni 

zakrywać nos i usta (maseczka lub przyłbica). 

• W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie mogą korzystać z boiska. 



 

• Po powrocie z zewnątrz budynku uczniowie i nauczyciele dezynfekują lub myją ręce zgodnie 

z instrukcją. 

• W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy 

chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone 

w maseczki, rękawiczki i fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk. 

• W toaletach szkolnych może przebywać ́liczba uczniów określona w zaleceniach przy 
wejściu do sanitariatów  

• W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, a w czytelni 5 osób przy zachowaniu 

bezpiecznego dystansu 


