
PROCEDURA PROFILAKTYKI ZARAŻEŃ WIRUSEM COVID-19 

ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE WYSTĄPIENIA 

BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA JEGO ZARAŻENIEM 

W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W LESZNIE 

 

I. Działania profilaktyczne w III Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego 

w Lesznie. 

1. Szkoła na bieżąco monitoruje stan bezpośredniego zagrożenia zarażeniem COVID-19 

i stosuje się do wszystkich zaleceń odnośnie zagrożenia rozszerzenia się wirusa COVID-19 

na terenie Polski, wydawanych przez odpowiedzialne służby i instytucje, w szczególności: 

a) Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/zdrowie), 

b) Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl), 

c) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (www.gov.pl/web/psse-leszno), 

d) Ministra Edukacji i Nauki (www.gov.pl/web/edukacja), 

e) Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu (www.ko.poznan.pl), 

f) Prezydenta Miasta Leszna (www.leszno.pl). 

2. Wychowawcy klas przeprowadzają zajęcia z uczniami na temat właściwego przestrzegania 

zasad higieny. 

3. Szkoła zapewnia stały dostęp do niezbędnych środków higieny (dozowniki z mydłem, 

żelami lub płynami do dezynfekcji). 

4. Wszystkie zaobserwowane na terenie szkoły przypadki pogorszonego stanu zdrowia ucznia 

są bezzwłocznie zgłaszane jego rodzicom, z prośbą o właściwe zaopiekowanie się nim, 

w tym o konsultację lekarską, oraz dyrektorowi szkoły. 

 

II. Postępowanie w przypadku potwierdzenia obecności wirusa COVID-19 w Polsce. 

1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie zdrowi uczniowie. 

2. W zależności od rozmiaru zagrożenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich 

uczniów, pracowników i rodziców w szkole, mogą zostać odwołane wszystkie wyjścia, 

wycieczki i zajęcia organizowane w zewnętrznych instytucjach i obiektach publicznych. 

3. W razie pojawienia się zaleceń właściwych służb i instytucji, możliwa jest zmiana 

organizacji pracy szkoły, tj. ograniczenie liczby lub zawieszenie zajęć w szkole. 

4. W szkole dezynfekowane są powierzchnie: toalety, umywalki, klamki, poręcze, lady i inne. 

5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u ucznia choroby COVID-19 lub jej podejrzenia 

rodzice (opiekunowie prawni) ucznia zobowiązani są do poinformowania dyrektora szkoły 

o zachorowaniu ucznia, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia 

odpowiednich działań. 

6. W przypadku potwierdzenia u ucznia szkoły zachorowania na COVID-19 dyrektor szkoły 

jest zobligowany zgłosić podmiot na urzędowym portalu www.gov.pl, zgodnie 

z „Procedurą zawieszenia zajęć w szkole ze względu na sytuację epidemiologiczną COVID-

19.” (www.lex/el.2020). 

7. Szkoła sporządza wykaz osób, które miały bliski kontakt z zakażonym uczniem. Jako bliski 

kontakt z zakażonym uczniem lub pracownikiem uznaje się: 
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a) przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona, 

b) pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry od osoby 

zakażonej przez ponad 15 minut, 

c) praca w bliskiej odległości, 

d) prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas, 

e) przebywanie w tym samym pomieszczeniu szkoły z osobą zakażoną. 

8. Dyrektor szkoły przekazuje dane osób, które miały bliski kontakt z zakażonym 

uczniem/pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

9. Rekomendowane jest stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie: www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz www.gis.gov.pl, odnoszących 

się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

10. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

III. Zalecenia dla rodziców. 

1. Prosimy o wyjątkową rozwagę przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe zagranicznym 

w najbliższym czasie, w szczególności do krajów, w których potwierdzono przypadki 

zarażenia wirusem COVID-19. 

2. Prosimy o obserwacje stanu zdrowia dzieci. Wszystkie niepokojące objawy powinny być 

konsultowane z lekarzem. 

3. Prosimy o nieprzysyłanie do szkoły ucznia, u którego wystąpią niepokojące objawy. 

4. Prosimy o śledzenie informacji pojawiających się na stronach internatowych: Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji i Nauki. 
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