
 

 

 

Wytyczne dla osób przebywających na terenie XXI LO im. św. Stanisława Kostki  

w trakcie organizowanych konsultacji w okresie zagrożenia pandemią Covid-19 

 

1. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, absolwent, nauczyciel, 

inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Nie może przyjść na konsultacje osoba objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych lub mająca kontakt w domu z inną osobą przebywającą na kwarantannie lub w 

izolacji. 

3. Przy wejściu do szkoły, w salach i innych miejscach dostępny jest płyn do dezynfekcji 

rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z 

niego przez wszystkie osoby wchodzące i przebywające na terenie szkoły.  

4. Uczniowie przychodzący do szkoły nie korzystają z szatni. Każdy uczeń powinien 

zaopatrzyć się w torbę – reklamówkę, w której podczas przebywania na terenie szkoły 

będzie mógł przechowywać swoje osobiste rzeczy oraz wierzchnie okrycie. 

5. Podczas konsultacji uczniowie mogą korzystać jedynie z własnych przyborów, 

podręczników i pomocy dydaktycznych. Nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów 

lub nauczycieli. 

6. Osoby przemieszczające się po szkole powinny unikać dotykania bez potrzeby 

klamek, poręczy i innych powierzchni powszechnie dostępnych. 

7. Na terenie szkoły wszystkich obowiązuje zachowanie odpowiedniego dystansu (co 

najmniej 1,5 m), zakaz gromadzenia się w grupach oraz zakrywanie ust i nosa (maseczka, 

chusta, przyłbica) z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu miejsc. Po zajęciu miejsca w sali 

uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego inna osoba, 

przemieszcza się po sali lub wychodzi do toalety. 

8. Pomiędzy poszczególnymi zajęciami (co godzinę) zaleca się dokładne wietrzenie 

sali.  

9. Zaleca się stosowanie rękawiczek ochronnych, ewentualnie częste korzystanie z 

płynu dezynfekującego ręce lub częste mycie rąk, zgodnie z wytycznymi GiS i MZ. 

10. W dniach konsultacji dostępna będzie biblioteka szkolna w godz. 9.00 – 13.00. Można 

z niej korzystać przy zachowaniu wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa i 

higieny. Oddawanie i wypożyczanie książek powinno odbywać się przy użyciu rękawiczek 

ochronnych lub po bezpośredniej dezynfekcji rąk. 


