Procedury bezpieczeństwa
mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19
obowiązujące od 1 września 2020 r.
uczniów XV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych. Uczeń którego domownicy przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych nie przychodzi do szkoły i powiadamia o tym fakcie
telefonicznie lub mailowo wychowawcę klasy.
2. Wchodząc do szkoły należy bezwzględnie zasłonić usta i nos maseczką ochronną lub przyłbicą,
które należy obowiązkowo nosić w budynku szkolnym w przestrzeniach wspólnych (hol,
korytarze, szatnia, biblioteka, gabinety lekarskie i psychologiczno-pedagogiczne, bufet, toalety,
etc.) podczas przerw międzylekcyjnych oraz przy wchodzeniu i wychodzeniu ze szkoły.
3. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce. Podczas przebywania na terenie szkoły
obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie bądź przy
pożegnaniu. Uczeń może korzystać z własnych środków do dezynfekcji dłoni.
4. Podczas zajęć lekcyjnych noszenie maseczki ochronnej (przyłbicy) nie jest obowiązkowe ale
możliwe (zwłaszcza przy przemieszczaniu się w obrębie klasy). Jeżeli masz obawy to możesz
zasłaniać usta i nos. Na dziedzińcu szkolnym i na boiskach używanie maseczek nie jest
obowiązkowe pod warunkiem zachowania dystansu społecznego (1,5 m).
5. Przy korzystaniu z szatni obowiązuje ruch jednostronny – na początku zajęć zejście klatką
schodową przy recepcji, a wyjście klatką bezpośrednio do budynku dydaktycznego. Na
zakończenie zajęć w kierunku odwrotnym (zejście klatką schodową tylną, wyjście klatką
schodową przy recepcji).
6. Podczas przemieszczania się w budynku szkolnym obowiązuje ruch prawostronny. Wejście na
wyższe kondygnacje tylko klatką przednią, zejście tylko klatką boczną. Należy stosować się do
zamieszczonych znaków i strzałek.
7. Uczniowie po wyjściu z szatni udają się bezpośrednio do sali, w której mają zajęcia i nie gromadzą
się na korytarzach. Każdorazowo wchodząc do sali lekcyjnej uczeń dezynfekuje ręce. Uczniowie
zobowiązani są w tym czasie do dbałości o sprzęt szkolny i zachowanie zasad bezpieczeństwa.
8. Należy unikać kontaktu z większą grupą uczniów, zwłaszcza z innych klas. Obowiązuje
zachowanie dystansu społecznego.
9. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest w godzinach jej pracy. O liczbie osób
przebywających w bibliotece decyduje bibliotekarz. W razie konieczności należy poczekać przed
drzwiami. Oddane książki i inne materiały mogą być powtórnie wypożyczone po dwudniowej
kwarantannie. W czasie przebywania w bibliotece obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką lub
przyłbicą.
10. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i psychologiczno-pedagogicznej możliwe jest
w przypadkach niezbędnej konieczności z zachowaniem procedur bezpieczeństwa (obowiązują
maseczki ochronne) oraz po wcześniejszym zgłoszeniu spotkania do pedagoga/psychologa przez
dziennik elektroniczny.
11. Zajęcia wychowania fizycznego, w miarę możliwości pogodowych, będą odbywały się na
zewnątrz budynku. Należy stosować się do poleceń nauczycieli wychowania fizycznego.

12. W czasie przebywania w bufecie należy zachować dystans społeczny, przy stoliku mogą siedzieć
tylko 2 osoby naprzeciw siebie. Obowiązują maseczki ochronne lub przyłbice. Przed spożyciem
posiłku należy umyć lub zdezynfekować ręce.
13. Uczniowie, którzy nie mają zajęć lekcyjnych mogą przebywać w bufecie lub bibliotece. Należy
zachować dystans społeczny, a przy stoliku mogą siedzieć tylko 2 osoby naprzeciw siebie
w maseczkach ochronnych lub przyłbicach.
14. W czasie zajęć lub przerw międzylekcyjnych opuszczanie budynku szkolnego jest zakazane.
15. W trakcie zajęć uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów szkolnych, np. podręczników,
długopisów, kalkulatorów, itp. Nie wymieniają się nimi z innymi uczniami. Nie zabierają ze sobą
do szkoły zbędnych przedmiotów.
16. W celu usprawnienia komunikacji urzędowej, w holu szkoły jest wystawiona urna podawcza.
Możesz umieścić w niej druki i korespondencję skierowaną do sekretariatów.
17. Jeśli czujesz się źle i obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym
nauczyciela. W przypadku zauważenia niepokojących objawów możesz mieć zmierzoną
temperaturę ciała i do wyjaśnienia będziesz przebywał w izolatorium (sala 02) do czasu przybycia
rodziców lub odpowiednich służb.
18. Nie stosowanie się do zaleceń dyrekcji szkoły i nauczycieli w zakresie dotyczącym zapobieganiu
i przeciwdziałaniu COVID-19 będzie podlegało karane zgodnie ze statutem szkoły.
19. Z uwagi na konieczność szybkiego i dobrego kontaktu z osobami potencjalnie zagrożonymi
uczniowie zobowiązani są podać wychowawcy klasy swój numer telefonu komórkowego oraz
rodziców (opiekunów prawnych).
20. Uczeń ma obowiązek stosować się do zaleceń dyrekcji i nauczycieli w zakresie dotyczącym
zapobieganiu i przeciwdziałaniu COVID-19.
21. Postępuj rozważnie. Zawsze na pierwszym miejscu stawiaj bezpieczeństwo swoje i innych. Na
bieżąco śledź zalecenia władz państwowych i samorządowych oraz dyrekcji szkoły.

