Zasady zachowania się w XLI LO im. Joachima Lelewela
W związku z powrotem do szkoły od dnia 1 września 2021 r. obowiązują następujące zasady.

•

Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS w szkole obowiązują:

Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.

Maseczka - obowiązkowa w przestrzeniach wspólnych (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy
nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
2. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce.
3. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4. Wszyscy uczniowi posiadają maseczki (chirurgiczne lub o wyższym stopniu ochrony) i są zobowiązani do
ich zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły.
5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych
(w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) lub inne niepokojące objawy wskazujące na
możliwość zakażenia COVID-19 uczeń będzie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu. Rodzice/opiekunowie niezwłocznie zostaną powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia
ze szkoły.
6. Uczeń zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia nauczyciela lub pielęgniarkę szkolną
o zaobserwowanych u siebie niepokojących objawach chorobowych.
7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą.
8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
9. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczyć
do minimum kontaktowanie się z pozostałymi klasami.

•

Do szkoły wchodzimy:

- wejściem głównym - klasy pierwsze,
- wejściem od strony boiska (przy sali H1) klasy drugie,
- wejściem od strony bieżni (prze sali P5) klasy trzecie.

Wejścia będą otwarte do godziny 8:15. Uczniowie przychodzący do szkoły na późniejszą godzinę wchodzą
wejściem głównym.
Po skończonych lekcjach wszyscy wychodzą ze szkoły wejściem głównym.

•

Na klatkach schodowych obowiązuje ruch jednostronny.

Na górę (do poziomu H, G lub L) wchodzimy klatką schodową od strony „basenu”.
Schodzimy na dół klatką schodową od strony boiska.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie tych zasad!

•

Zasady zachowania w stołówce:

Do stołówki wchodzimy drzwiami od strony gabinetu stomatologicznego, wychodzimy na korytarz
przy klatce schodowej.
Posiłki spożywamy podczas jednej z przerw obiadowych przy stołach wyznaczonych przez
pracowników stołówki. Przy danym stole mogą siedzieć tylko uczniowie jednaj klasy.
Uczniowie, którzy danego dnia skończyli już lekcje, czekają na obiad do zakończenia przerwy –
pierwszeństwo mają te osoby, które mają jeszcze zajęcia.
Osoby chcące zrobić zakupy w sklepiku, przepuszczają uczniów czekających na wydanie obiadu.

