
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie X LO w Białymstoku 

w trakcie zajęć rewalidacyjnych i konsultacji 

 

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć nauczyciele/uczniowie, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. W takim przypadku 

zalecane jest pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej. 

2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały 

kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną  

o zakażenie. 

3. Podczas zajęć w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem (objawy infekcji takie 

jak wysoka gorączka, kaszel, duszność i inne) pracownik szkoły lub uczeń zostanie 

odizolowany i będzie przebywał w wyznaczonym pomieszczeniu (sala fizyczna na 

parterze szkoły) do czasu przybycia opiekuna/lub innych działań podjętych w 

porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Po ustaleniu obszaru, w 

którym poruszał się i przebywał pracownik/uczeń, zostaną podjęte działania w 

porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Pracownik/uczeń opuści 

szkołę innym wejściem (łącznik do sali gimnastycznej), a pomieszczenie, w którym 

przebywał zostanie zdezynfekowane. 

4. Pracownicy szkoły będą: 

a. poinstruowani w zakresie profilaktyki zdrowotnej,  

b. poinformowani o zasadach bezpieczeństwa, zachowania higieny oraz  

procedurach, 

c. wyposażeni  w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki i maseczki 

ochronne/przyłbice. 

5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk,  

a przy koszach przeznaczonym na zużyte środki ochrony osobistej – instrukcje ich 

prawidłowego zdejmowania. W dyżurce, sekretariacie, salach lekcyjnych i  pokoju 

nauczycielskim znajdują się informacje promujące   zasady higieny ( częste i zgodne z 

instrukcją mycia rąk, higiena dróg oddechowych, nienoszenie biżuterii utrudniającej 

higienę rąk, używanie osobistych  środków ochrony.) 

6. Szatnie, sale, pomieszczenia sanitarne i ciągi komunikacyjne będą dezynfekowane 

przed i po zajęciach (blaty stolików, tablica, używane przybory i pomoce 

dydaktyczne, poręcze krzeseł, klamki, włączniki światła, uchwyty i inne).  

7. Sale lekcyjne będą wietrzone co 45 minut.  

8. Na parterze szkoły na ścianie dyżurki znajdują się numery telefonów do: organu 

prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych.  

9. Szybki kontakt z rodzicami uczniów niepełnoletnich będzie odbywał się drogą 

telefoniczną.  

10. Do szkoły należy wchodzić pojedynczo, osoby czekające na wejście zachowują 

między sobą odstęp – 2m.  



11. Uczniowie powinni mieć maseczki/przyłbice, które mogą zdjąć dopiero po zajęciu 

miejsca w sali. W sytuacjach, kiedy potrzebny jest bliższy kontakt, nauczyciel i uczeń 

powinni założyć maseczki/przyłbice (zgłoszenie złego samopoczucia, analiza pracy 

ucznia itd.) 

12. Przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.  

13. Przy wejściu do szkoły można poddać się mierzeniu temperatury. 

14. Gdy konieczne będzie korzystanie z szatni, uczniowie powinni wchodzić pojedynczo, 

a ubrania i buty zostawić w foliowym worku. 

15. Uczniowie będą pracować zgodnie z ustalonym harmonogramem, indywidualnie bądź 

w grupach od 8 do 10 uczniów, aby zachować zasady: 4 m
2 

na osobę i 1,5 m odstępu 

pomiędzy stolikami.  

16. Uczniowie będą pracować z wykorzystaniem własnych przyborów, nie powinni 

pożyczać sobie przyborów  i podręczników.  

17. Nauczyciele i uczniowie nie mogą korzystać z telefonów. 

18. W trakcie zajęć nie będzie organizowane przez szkołę wyżywienie. 

 

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej X LO  

1. Przed wejściem do biblioteki czytelnik powinien zdezynfekować ręce (niezależnie od 

tego, czy ma założone rękawiczki czy nie). 

2. Czytelnik jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu 

zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości 2 m od nauczyciela 

bibliotekarza. 

3. W pomieszczeniu biblioteki może przebywać tylko jeden czytelnik. 

4. Zwrócone przez czytelnika książki zostają odłożone na 3 dni kwarantanny  

w specjalnie wydzielonym miejscu. 

5. Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz. 

6. Czytelnicy nie mają swobodnego dostępu do regałów bibliotecznych. 

7. Nie można korzystać ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 

 


