
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. de Cervantesa w Warszawie 

w związku z występowaniem zachorowań na COVID-19 

 

 

 

W duchu poszanowania zasad współżycia społecznego i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie XXXIV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. de 

Cervantesa w Warszawie, zwanym dalej Liceum, w  trosce o ochronę życia, a także zdrowia  fizycznego i 

psychicznego wszystkich członków społeczności szkolnej, ustanawia się następujące zasady zachowania i 

postępowania na czas pandemii COVID – 19: 

 

 

1. Obowiązuje zakaz wchodzenia na teren i do budynku Liceum osób z gorączką i/lub objawami 

infekcji górnych dróg oddechowych, a także osób po wcześniejszym zetknięciu z chorym  

na COVID-19, w tym objętych kwarantanną lub izolacją. 

2. Obowiązuje zakaz wchodzenia do budynku Liceum osób nie będących uczniami, rodzicami uczniów, 

pracownikami lub kontrahentami XXXIV LO. Wszyscy uprawnieni do przebywania w budynku 

Liceum nie pozostają w nim dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel pobytu. Osoby nie będące 

uczniami ani pracownikami Liceum dokonują wcześniejszego uzgodnienia wizyty z pracownikami 

Liceum i wpisują się do Księgi Wejść wyłożonej przy wejściu do Liceum. 

3. Należy unikać kontaktu bezpośredniego z innymi osobami, czyli pozostawania z inną osobą twarzą 

w twarz, bez maseczki, w odległości mniejszej niż 1,5 metra przez co najmniej 10 minut. 

4. Przed wejściem do budynku Liceum należy założyć maseczkę ochronną i pozostawać w niej  

w przestrzeniach wspólnych.  

5. Nauczyciel może zdjąć maseczkę ochronną w czasie prowadzenia zajęć lekcyjnych, o ile zachowuje 

dystans fizyczny1,5 m od ucznia. 

6. Pracownicy administracji i obsługi powinni unikać bezpośredniego kontaktu z uczniami  

i nauczycielami,  a w przestrzeniach wspólnych nosić maseczki ochronne. 

7. Uczniowie mają prawo zdjąć maseczki po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej w czasie zajęć lekcyjnych, 

a także na czas zajęć wychowania fizycznego. 

8. Uczniowie mają prawo przebywać w maseczkach przez cały czas pobytu w Liceum. 

Rekomendowana jest wymiana maseczki w przypadku jej zawilgocenia. 

9. Rodzic ma obowiązek zapewnienia swojemu dziecku maseczek do użytku w Liceum w odpowiedniej  

liczbie i stanie higienicznym. 



10. Bezzwłocznie po wejściu do budynku Liceum należy zdezynfekować ręce korzystając z dostępnych 

dozowników. Można zmierzyć sobie temperaturę ciała korzystając z dostępnych termometrów 

bezdotykowych. 

11. Rodzic ucznia, u którego kaszel i/lub duszności są spowodowane inną przyczyną niż COVID-19,  

np. alergią, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie wychowawcę i wyrazić zgodę na 

przekazanie tej informacji innym pracownikom Liceum celem uniknięcia procedury, o której mowa 

w pkt. 14. 

12. Pielęgniarka szkolna, dyrektor Liceum lub wskazany przez niego pracownik mogą zbadać 

temperaturę osoby przebywającej w szkole termometrem bezdotykowym. Za stan podgorączkowy 

uznaje się temperaturę przekraczającą zwykłą temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C.  

Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. 

13. Rodzic ucznia, którego temperatura ciała jest stale wyższa, jest zobowiązany poinformować o tym 

fakcie wychowawcę i wyrazić zgodę na przekazanie tej informacji innym pracownikom Liceum 

celem uniknięcia procedury, o której mowa w pkt. 14. 

14. Uczeń, u którego pracownik szkoły lub pielęgniarka szkolna stwierdzą wystąpienie objawów 

grypopodobnych izoluje ucznia w przeznaczonym do tego celu miejscu zachowując co najmniej 2-

metrowy odstęp od innych osób, a następnie  informuje o tym fakcie dyrektora Liceum. Uczeń  

i pracownik nadzorujący ucznia zakładają maseczki. Dyrektor lub wskazany przez niego pracownik 

informuje o sytuacji rodzica, który ma obowiązek natychmiastowego odbioru dziecka z Liceum, 

odizolowania go i poddania badaniu lekarskiemu. 

15. Uczeń, który zaobserwuje u innego ucznia niepokojące objawy, zawiadamia o tym fakcie 

pracownika Liceum, który będzie w stanie poddać tego ucznia obserwacji i zadecydować o dalszym 

postępowaniu, czyli izolacji, o której mowa w pkt. 14, lub dopuszczeniu ucznia do zajęć lekcyjnych. 

16. Dyrektor lub wskazany przez niego pracownik mogą zmierzyć temperaturę uczniowi przy pomocy 

termometru bezdotykowego. 

17. Każda osoba znajdująca się na terenie szkoły powinna starać się zachować dystans fizyczny 

minimum 1,5 od innych osób. Obowiązuje zakaz podawania sobie rąk, wymieniania uścisków, 

całowania się. Szczególną uważność należy zachować przy wchodzeniu i wychodzeniu ze szkoły, 

przy szafkach uczniowskich. 

18. Każda osoba znajdująca się na terenie szkoły powinna mieć przy sobie maseczkę i zakładać ją  

w sytuacji, gdy zachowanie dystansu społecznego nie jest możliwe lub w przypadku wystąpienia 

kaszlu, kichania itp.  u siebie lub innych osób znajdujących się w pobliżu. 

19.  Noszenie maseczek obowiązuje szczególnie przy wchodzeniu do szkoły, w toaletach, przy szafkach, 

na zajęciach plastycznych i w czasie pracy w grupach na lekcjach. 

20.  Uczeń, rodzic ucznia i nauczyciel są zobowiązani do posiadania dostępu do dziennika Librus. 

21. Czytanie i reagowanie na wiadomości przesyłane w dzienniku Librus jest dostosowane do wagi 

poruszanych spraw i odbywa się w porze dziennej. 



22. Rodzic ma obowiązek bezzwłocznie i skutecznie poinformować wychowawcę lub dyrektora Liceum 

o potwierdzonym zachorowaniu ucznia. 

23. Pracownik Liceum ma obowiązek bezzwłocznie i skutecznie poinformować dyrektora Liceum  

o potwierdzonym zachorowaniu własnym. 

24. Dyrektor Liceum może polecić nauczycielowi pracę zdalną, o ile  wszystkie zajęcia lekcyjne  

i pozalekcyjne nauczyciela realizowane są w formie zdalnej. Jeżeli część zajęć realizowana jest 

zdalnie a część stacjonarnie, nauczyciel realizuje pracę w systemie hybrydowym w budynku Liceum.  

25. Dyrektor może polecić pracownikowi prace zdalną, o ile zakres i charakter wykonywanych przez 

pracownika obowiązków na to pozwala. 

26. W celu uniknięcia tłoku w czasie przerw dopuszcza się korzystanie z toalet podczas lekcji. 

Każdorazowo zgody na wyjście ucznia z lekcji do toalety udziela nauczyciel prowadzący zajęcia. 

27. Zaleca się korzystanie z toalety znajdującej się najbliżej sali, w której uczeń odbywa zajęcia. 

28. Należy często i dokładnie myć ręce.  

29. Należy  unikać dotykania ust, oczu i nosa. 

30. Przy kaszlnięciu należy zasłaniać usta ramieniem. 

31.  Należy unikać przynoszenia do szkoły zbędnych przedmiotów.  

32. Można przynosić do szkoły dla własnego użytku środki ochrony indywidualnej, środki higieniczne  

i ręcznik. 

33. Nie należy bez potrzeby dotykać ścian, mebli i wyposażenia szkoły. 

34.  Należy unikać pożyczania sobie przedmiotów, podręczników, przyborów.  

35. Nie zaleca się korzystania ze źródełek wody pitnej. Uczeń powinien przynosić ze sobą własną 

butelkę wody i nie dzielić jej z innymi. 

36.  Obowiązuje zakaz picia z jednej butelki, jedzenia wspólnej kanapki, posługiwania się wspólnymi 

sztućcami itp. 

37. Obowiązuje zakaz zamawiania jedzenia z dowozem do szkoły z wyjątkiem zamówień w  aplikacji 

Tuszama. 

38. Obowiązuje zakaz używania kuchenek mikrofalowych. 

39. W szkole prowadzony jest stały monitoring czynności porządkowych. 

40. Pomoce naukowe dostępne w pracowniach przedmiotowych mogą być używane po dezynfekcji, 

kwarantannie lub w rękawiczkach. 

41.  Klawiatury komputerów są dezynfekowane co najmniej raz dziennie przez personel sprzątający 

 i wg potrzeb w ciągu dnia przez nauczyciela. 

42. Toalety, klamki i poręcze są dezynfekowane kilkakrotnie w ciągu dnia. 

43. Należy wietrzyć pomieszczenia tak często, jak jest to możliwe. 

44. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki 

walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, 

trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).  



45. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni.  

46. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać  

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.  

47. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem  

lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

48. Po zajęciach sportowych należy umyć się i zmienić ubranie.  

49. Strój sportowy powinien być prany po każdym użyciu. 

50. Przy korzystaniu z szatni sportowych należy unikać tłoczenia się i przebywania w szatni dłużej  

niż jest to konieczne. 

51. Organizowanie wycieczek jest dopuszczalne. Organizując je należy zachować obowiązujące przepisy 

prawa i zasady bezpieczeństwa. Zaleca się organizację wycieczek jednodniowych w sytuacjach, gdy 

jest to niezbędne dla realizacji podstawy programowej lub programu wychowawczo – 

profilaktycznego szkoły. Wymaga to wypełnienia Karty wycieczki. 

52.  Prowadzenie pojedynczych lekcji poza budynkiem, na terenie szkoły, nie wymaga wpisu  

do Rejestru wyjść.  

53. Wyjście na pojedynczych lekcjach poza teren szkoły, np. do parku, wymaga wpisu do Rejestru 

wyjść. Rejestry są dostępne w sekretariacie i pokoju nauczycieli wf.  

54. Lekcje odbywają w przydzielonych w planie lekcji salach lekcyjnych. Zamiany sal mogą się odbyć 

tylko za zgodą dyrektora / wicedyrektora.  

55. Jeżeli uczeń przebywa w czasie kolejnych lekcji w jednej sali lekcyjnej nie powinien zmieniać 

miejsca, chyba ze z ważnych względów (np. bezpieczeństwa) nauczyciel zdecyduje inaczej. 

56. Korzystanie z biblioteki jest dopuszczalne. Książki będą poddawane kwarantannie i wypożyczane  

w miarę dostępności. Do biblioteki wchodzi się w maseczce, pojedynczo. 

57. Do gabinetu pielęgniarki wchodzi się w maseczce, pojedynczo, chyba że pielęgniarka zdecyduje 

inaczej. 

58. Do gabinetów specjalistów (pedagodzy, psycholog, doradca zawodowy) wchodzi się w maseczce, 

pojedynczo. 

59. W czasie przerw, przy sprzyjającej pogodzie,  uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły  

na świeżym powietrzu. W czasie wyjścia i powrotu do szkoły należy zachować dystans fizyczny  

i zdezynfekować ręce. 

 



 


