Procedury bezpieczeństwa
mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19
obowiązujące od 1 września 2020 r.
rodziców uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu
1. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą przychodzić do szkoły tylko w razie niezbędnej konieczności.
Należy wcześniej umówić się na spotkanie. Do szkoły mogą przyjść tylko osoby bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Wchodząc do szkoły należy założyć na nos i usta maseczkę ochronną lub przyłbicę, których noszenie
jest obowiązkowe podczas przebywania w szkole. Po wejściu do budynku szkolnego należy
bezzwłocznie zdezynfekować dłonie. Odmowa dezynfekcji dłoni lub zasłonięcia ust i nosa, będzie
skutkować zakazem wejścia na teren szkoły. Osoba wchodząca musi poddać się zmierzeniu
temperatury ciała. Podczas przebywania na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste
mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
3. Przemieszczanie się rodziców i innych osób trzecich w obrębie budynków szkolnych ograniczone jest
do wyznaczonych pomieszczeń. Należy podporządkować się zaleceniom pracowników szkoły.
4. Szkoła zapewnia uczniom, nauczycielom i osobą przybywającym do szkoły środki do dezynfekcji rąk.
Rodzice mogą dodatkowo wyposażyć swoje dziecko we własne środki do dezynfekcji dłoni.
5. Zalecany jest kontakt z wychowawcami i nauczycielami drogą mailową, poprzez dziennik lekcyjny
lub telefonicznie. Niektóre formularze urzędowe można pobrać ze strony szkoły. W celu usprawnienia
komunikacji urzędowej, w holu szkoły jest wystawiona urna podawcza. Można tam umieścić w niej
druki i korespondencję skierowaną do sekretariatów, administracji, kadr czy dyrekcji szkoły.
6. Przy wejściu głównym zostały umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
7. W celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w szkole zostało wprowadzone dla uczniów szereg
obostrzeń i procedur. Prosimy o zapoznanie się z nimi i uświadomieniu dziecku konieczności
stosowania się do tych zaleceń.
8. Prosimy o uświadomienie dziecku konieczności przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa przed
i po lekcjach oraz w czasie podróży do szkoły środkami komunikacji publicznej. Jeśli to możliwe
zapewnij dziecku własny środek transportu do szkoły.

