Zasady funkcjonowania w IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie w czasie trwania epidemii, w
oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS w roku szkolnym 2021/22
Wszyscy przebywający na terenie szkoły są zobowiązani do szczególnej troski o bezpieczeństwo i higienę
pracy, zgodnie z postanowieniami regulującymi funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został
nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. 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.
3. Tam gdzie jest to wskazane umieszczono dozowniki do dezynfekcji rąk. Rekomenduje się, aby uczniowie
po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
4. Tam gdzie to możliwe na terenie szkoły należy zachowywać dystans min. 1,5 m.
5. 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.
6. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów.
7. Na teren szkoły mogą wejść osoby z zewnątrz po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tylko
osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków
ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w
wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek
jednorazowych.
8. Wychowawcy klasy gromadzą informacje o numerach telefonów do rodziców/opiekunów prawnych w
celu ewentualnego szybkiego kontaktu w razie potrzeby.
9. Pracownik szkoły który zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych
(w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), zapewni uczniowi możliwość pobytu w
przeznaczonym do tego pomieszczeniu na terenie budynku szkoły i niezwłocznie i skutecznie powiadomi
wychowawcę oraz rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).
10. W celu minimalizowania możliwości kontaktów pomiędzy uczniami, każda klasa spędza dzień w jednej,
wyznaczonej dla niej pracowni.
11. Nauczyciele starają się: a) zachowywać odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co
najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o
wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika, b) pozostawiać wolną ławkę w bezpośrednim
sąsiedztwie stolika nauczyciela, c) według potrzeb stosować środki ochrony osobistej.
12. Sale lekcyjne są wietrzone przy każdej możliwej okazji.
13. Wszystkich obowiązują bezwzględne zasady higieny.
14. Mycie, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w budynku szkoły odbywa się według osobno ustalonych
zasad.
15. Źródełko wody znajdujące się na terenie szkoły pozostaje zamknięte do odwołania.
16. Dodatkowe środki ostrożności w przypadku młodzieży z przewlekłymi problemami zdrowotnymi
zostaną ustalone w porozumieniu z rodzicami.
17. Pobyt na terenie szatni powinien być ograniczony wyłącznie do czasu, jaki jest potrzebny na przebranie
się.
18. Funkcjonowanie Biblioteki jest regulowane osobnymi postanowieniami.
19. Ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor szkoły.

