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Najważniejsze informacje dla uczniów w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. 

Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie w dobie pandemii COVID-19 

 

1.  Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów 

higienicznych tj. częstego mycia lub dezynfekowania rąk, w szczególności po przyjściu do 

szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

2. Obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja i mycie rąk, ochrona podczas kichania i 

kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

3. Każdy uczeń znajdujący się na terenie szkoły ma obowiązek posiadania przy sobie 

maseczki/przyłbicę którą zakłada częściach wspólnych użytkowania obiektu.  

4. Obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic przez uczniów w przestrzeniach, w których 

jednocześnie przebywa dużo osób z różnych klas (np. korytarze podczas przerw, szatnia, poza 

czasem spożywania posiłku przy stoliku).  

5. W przestrzeniach wspólnych (szatnie, korytarze, biblioteka, sekretariat itp.) rekomenduje się 

noszenie maseczek lub przyłbic, nawet gdy nie ma tam wielu osób.  

6. Rekomenduje się zakładanie maseczek przez uczniów w sytuacji bezpośrednich kontaktów 

(rozmowy twarzą w twarz) z pracownikami szkoły.  

7. W gabinecie pielęgniarki obowiązuje także noszenie maseczki.  

8. Należy pamiętać o konieczności zmieniania maseczki w przypadku jej dłuższego używania. 

Używane maseczki należy przechowywać w torebce foliowej i następnie zdezynfekować (np. 

uprać w temperaturze 60 stopni) przed ponownym użyciem.  

9. Rekomenduje się uczniom korzystanie z osobistych środków do dezynfekcji rąk (np. w tubce), 

by nie powodować gromadzenia się dużych grup przy dozownikach.  

10. Na zajęcia z informatyki rekomenduje się przynoszenie przez uczniów rękawiczek 

jednorazowych.  

11. Osoby korzystające z komputerów w czytelni powinny posiadać rękawiczki jednorazowe.   

12. Uczniowie powinni zadbać o własne bezpieczeństwo w czasie drogi do szkoły i ze szkoły, w 

szczególności w środkach komunikacji publicznej (stosowanie skutecznie chroniących 

maseczek).  

13. Na terenie szkoły mogą przebywać jedynie uczniowie bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

14. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z 

podwyższoną temperaturą, powinny natychmiast założyć maseczkę. Nie mogą one 

uczestniczyć w lekcjach.  

15. Uczeń, który dostrzega u siebie objawy choroby, niezwłocznie zgłasza ten fakt nauczycielowi 

bądź zgłasza się do pielęgniarki.  

16. Zaleca się uczniom przebywanie na terenie szkoły –w miarę możliwości – w obrębie osób z 

własnej klasy i własnej grupy międzyklasowej, ograniczając do niezbędnego minimum inne 

kontakty z uczniami.  

17. Na klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny.  
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18. Na terenie toalet uczniowskich może przebywać tyle osób, ile jest kabin + 2 osoby przy 

umywalkach + 2 osoby oczekujące w części z kabinami. Na terenie toalet rekomenduje się 

noszenie maseczek ze względu na małe rozmiary kabin i możliwy kontakt z osobami z 

różnych klas.  

19. W dni ciepłe i słoneczne można wchodzić do szkoły bez zmieniania obuwia, o ile jest ono 

czyste i ma podeszwy niepozostawiające śladów na podłogach.  

20. Uczniowie podczas kolejnych lekcji odbywających się w tej samej sali nie zmieniają ławek.  

21. Uczniowie ograniczają pobyt w szatni i innych zatłoczonych miejscach do koniecznego 

minimum.  

22. Po przyjściu do szkoły, na terenie szatni uczniowie dezynfekują ręce.  

23. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki i nie powinni wymieniać się z innymi 

osobami   

24. Nie należy dzielić się z innymi własnym jedzeniem i piciem.  

25. Zabrania się uczniom wychodzenia poza teren szkoły podczas przerw spędzanych na świeżym 

powietrzu.  

26. Nie wolno korzystać ze źródełka wody pitnej.  

27.  Uczeń zobowiązany jest do poddania sie kontroli pomiaru temperatury 

28. Uczeń spożywa posiłek w czasie przerwy w wietrzonej sali lekcyjnej przy własnym stoliku 

 


