
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące  

w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Ryszarda Kaczorowskiego  

w Białymstoku 

1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

2. Na teren szkoły nie może wejść osoba, która przebywa w domu z osobą pozostającą 

w kwarantannie lub sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. 

3. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do dezynfekcji rąk  

i zachowania 1,5 metrowego odstępu od innych osób, kiedy jest to możliwe. 

4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. 

5. Wszyscy uczniowie  zobowiązani są zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca  

w sali. Uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, 

2) wychodzi do toalety, 

3) kończy zajęcia i wychodzi z sali lekcyjnej. 

6. Sale lekcyjne, w których odbywają się zajęcia są wietrzone po każdych 

przeprowadzonych zajęciach, a po zakończeniu zajęć zdezynfekowane. 

7. Podczas zajęć uczniowie mogą korzystać wyłącznie z własnych podręczników 

 i przyborów. 

8. Nauczyciel przekazując materiały uczniowi powinien to zrobić po uprzednim 

zdezynfekowaniu dłoni lub po założeniu rękawic ochronnych. 

9. Zajęcia wychowania fizycznego przy sprzyjających warunkach atmosferycznych 

organizowane są na wolnym powietrzu. Podczas zajęć wychowania fizycznego 

uczniowie nie zakładają maseczek. 

10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  

w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe.  

11. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli i nie 

opuszczają budynku szkoły do czasu zakończenia zajęć.  

12. W szkole zostało wyznaczone izolatorium – sala 214, w którym będą przebywać 

osoby z objawami sugerującymi zakażenie chorobą zakaźną. 

13. Nauczyciele są zobowiązani do przekazania uczniom obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa oraz informowania dyrektora szkoły o niepokojących objawach  

u uczniów.  
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