Procedury organizacji i zapewnienia bezpieczeństwa zajęć w ramach
Projektu „ Zdolni z Pomorza” w czasie epidemii Covid-19
I. Postanowienia ogólne.
1. Procedury obowiązują od 1 września 2020 r. do czasu odwołania epidemii.
2. Zapisy zawarte w Procedurach obowiązują nauczycieli oraz uczniów będących w
Projekcie.
3. Nieprzestrzeganie zapisów

przez nauczycieli stanowi naruszenie podstawowych

obowiązków pracowniczych.
4. Nieprzestrzeganie zapisów przez uczniów stanowi naruszenie podstawowych
obowiązków uczestników Projektu
II. Udział uczniów w stacjonarnych zajęciach.
1. Zajęcia w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski „odbywające się
w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gdańskim, realizowane są w reżimie
sanitarnym, zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.
2. Na zajęcia

mogą uczęszczać jedynie uczniowie bez objawów chorobowych

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy osoby współzamieszkujące
z uczniami nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
3. Obowiązkiem rodziców ucznia jest zawiadomienie opiekuna pedagogicznometodycznego w przypadku zakażenia ucznia wirusem SARS-COV-2 lub w przypadku
nieobecności ucznia w szkole z powodu pozostawania w kwarantannie.
4. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny, tzn.:
a) częste mycie rąk,
b) ochrona podczas kaszlu i kichania,
c) unikanie dotykania ust, nosa i oczu.
5. Wszystkie zajęcia odbywają w przydzielonej danej grupie klasopracowni.
6. Każdy uczeń zajmuje stałe miejsce w swojej klasopracowni przypisane mu przez
nauczyciela.
7. Uczniowie po wejściu do szkoły dezynfekują ręce płynem dezynfekcyjnym.
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8. W przestrzeniach wspólnych (korytarze, łącznik, klatki schodowe) ze względu na brak
możliwości zachowania dystansu społecznego uczniów, obowiązuje bezwzględne
stosowanie osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica).
9. Zaleca się stosowanie osłony ust i nosa (przyłbicy, maseczek ) także w trakcie zajęć.
10. W czasie przerw uczniowie przebywają w swojej klasopracowni.
11. Opuszczanie klasopracowni możliwe jest w przypadku wyjścia do toalety.
12. Wietrzenie pracowni odbywa się co najmniej raz na godzinę.
13. Zakazuje się uczniom udostępniania innym własnych przyborów i podręczników oraz
przynoszenia do szkoły przedmiotów, które nie są używane w trakcie zajęć .
III. Organizacja pracy pracowników szkoły wynikająca z obostrzeń sanitarnych.
1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sygnalizujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy pracowników nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Nauczyciele podczas zajęć są zobowiązani do zakrywania ust i nosa (maska lub
przyłbica).
3. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela u ucznia objawów mogących wykazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, nauczyciel
szkoły zgłasza ten fakt opiekunowi pedagogiczno-metodycznemu oraz powiadamia
rodziców ucznia.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika przebywającego w pracy objawów infekcji
dróg oddechowych, pracownik kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń z objawami infekcji
dróg oddechowych podlega bezzwłocznej dezynfekcji powierzchni dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty, płaskie blaty).
IV. Zasady związane z zaobserwowaniem u ucznia objawów chorobowych sugerujących
infekcję górnych dróg oddechowych.
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych ucznia dokonuje się
pomiaru temperatury jego ciała termometrem bezdotykowym.
2. Jeśli podwyższona temperatura ciała, powyżej 38°C, wskazuje na infekcję górnych
dróg oddechowych, uczeń jest izolowany w pomieszczeniu na II piętrze budynku
głównego szkoły (pomieszczenie jest wyposażone w środki dezynfekcyjne).

3. O podjętych działaniach oraz o konieczności pilnego odebrania ucznia zawiadamia się
niezwłocznie jego rodziców.
4. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-COV-2 u ucznia, nauczyciela
opiekun pedagogiczno-metodyczny ustala listę osób, które miały bezpośredni kontakt
z zakażonym.
V. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń szkolnych.
1. Rodzice, opiekunowie uczniów nie wchodzą na teren szkoły.
2. Uczniowie, nauczyciele wchodzący do szkoły są zobowiązani do dezynfekowania
dłoni, zakrywania ust i nosa oraz nie przekraczania wyznaczonej strefy przebywania.
3. Klasopracownie, pomieszczenia sanitarnohigieniczne, ciągi komunikacyjne podlegają
codziennemu sprzątaniu, a poręcze, klamki i powierzchnie płaskie w tym blaty w salach,
dezynfekcji.
4. Wszystkie prace porządkowe podlegają monitoringowi z wykorzystaniem arkuszy
monitorowania prac porządkowych i dezynfekcyjnych.
5. Dezynfekcji dokonuje się zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Środki do dezynfekcji dłoni są dostępne za pomocą dozowników przy wejściu do
szkoły, do budynku filialnego oraz przy wejściu do hali sportowej, a także w każdej
klasopracowni.

