
 

 
 
 

PROTOKÓŁ SANITA RNY LFV  
2021/2022 

 
Aktualizacja : 26 sierpnia 2021 

 

  
Ogólne ramy  

 
Powrót uczniów do szkoły w roku szkolnym 2021/2022 organizowany jest tak, aby 
ograniczyć ryzyko zakażenia wirusem COVID-19. Decyzje podejmowane są w oparciu o 
analizę warunków, określonych przez władze lokalne i francuskie, oraz w ramach 
konsultacji z udziałem przedstawicieli społeczności szkolnej. Podstawowym celem jest 
ochrona zdrowia uczniów i pracowników szkoły. 

 
W tym kontekście zaleca się szczepienie w celu ochrony przed chorobą i 
przenoszeniem COVID-19. 

 
Wprowadzony system jest na bieżąco monitorowany i w razie potrzeby aktualizowany. 
Ocena skuteczności i ewentualne zmiany są wynikiem regularnych konsultacji z 
przedstawicielami społeczności szkolnej. 

 
Niniejszy protokół przeznaczony jest dla społeczności szkolnej. Jest to dokument 
ramowy, opracowany na podstawie oficjalnych przepisów i lokalnych konsultacji. Może 
ulegać zmianom w zależności od sytuacji zdrowotnej i rozporządzeń władz francuskich i 
polskich. Zostanie uzupełniony o bardziej szczegółowe aneksy, dotyczące niektórych 
punktów (zalecenia dla pracowników, dodatkowe zalecenia dla pracowników 
dydaktycznych, postępowanie w przypadku gorączki, numery alarmowe). 

 
Podstawową rolę odgrywają rodzice uczniów. Zobowiazują się nie posyłać dziecka do szkoły 
w przypadku wystąpienia goraczki (38°C i więcej) lub w przypadku pojawienia się u ucznia 
lub kogoś z jego rodziny objawów sugerujących COVID-19. Podobnie uczniowie, 
mający pozytywny wynik testu na SARS-Cov2, lub u których ktoś z domowników miał 
wynik pozytywny, lub też którzy zostali zidentyfikowani jako mający kontakt z osobą 
zakażoną, nie powinni przychodzić do szkoły (poza wyjątkami, przewidzianymi przez 
władze sanitarne dla takich sytuacji). Powinni poinformować o tym kierownictwo 
placówki. 

 
Pracownicy powinni stosować się do tych samych zasad. 

 
Wstęp osób towarzyszących do budynków szkolnych musi ograniczać się do 
niezbędnego minimum, i powinien mieć miejsce po umyciu i dezynfekcji rąk. Noszenie 
maski jest wymagane na takich samych zasadach jak w przypadku pracowników. 

  



 

 
 

Materiały źródłowe  
 

● MEN Francji : Cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles et 
établissements scolaires – année scolaire 2021/2022 (lipiec 2021) 

● MEN Polski i GIS : Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkol podstawowych i 
ponadpostawowych (02/08/2021) 

● Agencja ds. Szkolnictwa Francuskiego za Granicą : Vadémécum 
établissements 

 
Konsultacje w sprawie protokołu  

 

Środa 25 sierpnia 2021 10.00 : Komisja ds. higieny i 
bezpieczeństwa społeczności 
szkolnej 

Środa 25 sierpnia 2021 14.00 : Komisja ds. higieny, 
bezpieczeństwa i warunków pracy 

Czwartek 26 sierpnia 2021 17.00 : Rada Szkoły 

 
 
Przepisy sanitarne i środki ochrony osób (uczniów  i 
pracowników)  

Do szkoły mają wstęp tylko osoby zdrowe. 
 

Ochrona ust i nosa  
 

Ochrona ust i nosa za pomocą maski (zapewniającej efektywność filtracji powyżej 
90%) jest obowiązkowa dla wszystkich osób dorosłych i uczniów od klasy CP przez 
cały czas w pomieszczeniach zamkniętych. Co do noszenia maski na zewnątrz, 
przestrzegane są zasady obowiązujące ogół społeczeństwa. 
Szkoła udostępnia maski pracownikom. 
Zapewnienie masek dzieciom, w tym dwóch zapasowych masek dziennie, należy do 
rodziców. 
Uczniowie przedszkola nie noszą maski w szkole. 

 
Dezynfekcja i mycie r ąk 

 
● Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa dla wszystkich osób wchodzących do szkoły :  

•       Osoby dorosłe korzystają z udostępnionego im roztworu wodno-
alkoholowego i udają się bezpośrednio do jednego z punktów 
sanitarnych. 



 

 
 
• Uczniowie korzystają z udostępnionego im roztworu wodno-

alkoholowego i  muszą udać się do toalety, by umyć ręce wodą i 
mydłem przez 30 sekund. 

● Punkty, gdzie można korzystać z wody, są wyraźnie oznakowane. 
● Mycie rąk powinno być ponawiane kilka razy w ciągu dnia, szczególnie po 

kichaniu, kaszlu, korzystaniu z toalety, posiłku. Temperatura wody nie ma 
znaczenia. 
● Toalety wyposażone są w wystarczającą ilość mydła i ręczników papierowych. 
● Należy obowiązkowo umyć lub zdezynfekować ręce przed użyciem 

dystrybutorów wody. Uczniowie przedszkola i szkoły podstawowej mogą 
korzystać z dystrybutorów wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. 

 
Sprzątanie i dezynfekcja pomieszcze ń 

 
● Pomieszczenia, klamki drzwi i włączniki światła powinny być czyszczone i 

dezynfekowane często, przynajmniej raz w ciągu dnia w przypadku podłóg i 
kilka  razy dziennie w przypadku punktów kontaktowych. 

● Pomieszczenia muszą być regularnie wietrzone, przynajmniej co godzinę w 
salach lekcyjnych, w miarę możliwości należy zachowywać odpowiednią 
odległość między osobami, mycie rąk musi wejść w nawyk. 

● Personel sprzątający jest poinformowany o zarządzeniach i o określonej 
specyficznej organizacji pracy. Co najmniej raz dziennie przeprowadza 
się gruntowne sprzątanie używanych pomieszczeń i dezynfekcję wspólnych 
przestrzeni pracy. W każdej sali znajdować się będą chusteczki do dezynfekcji 
dzielonego z innymi miejsca pracy (biurko, klawiatura i mysz komputerowa). 

● Przedmioty, których nie można prać (np. pluszowe zabawki), zostały usunięte 
z sal, w których przebywają uczniowie. 

● Codziennie przeprowadzana jest dezynfekcja wspólnych przedmiotów lub 
stosowana jest 24-godzinna kwarantanna przed ponownym użyciem (piłki, 
zabawki, książki, gry, gazety, ulotki wielokrotnego użytku, ołówki, itp.). 

 
Zachowanie odległo ści mi ędzy osobami  

 
● Gdy tylko będzie to fizycznie możliwe, należy zachować odległość 1,5 metra   

między osobami. 
● W pomieszczeniach administracyjnych, poza osobami tam pracującymi, 

może    przebywać w tym samym czasie tylko jedna osoba spoza działu. 
● Rodzice i osoby spoza szkoły mogą być obecne w budynkach wyłącznie po 

umówieniu się.  
Generalnie preferowane będą kontakty telefoniczne, mailowe lub 
wideokonferencje. 

● W miarę możliwości zebrania, posiedzenia organów szkoły czy inne spotkania 
odbywać się mogą telefonicznie lub w drodze wideokonferencji.  



 

 
 
• Obecność osób z zewnątrz powinna być ograniczona do niezbędnego 

minimum. 

• Rodzice odprowadzający dzieci do szkoły podstawowej powinni jak 
najszybciej opuścić szkołę. 

 
Pomieszczenia  

 
● Sale są wietrzone przez 15 minut przed przyjściem uczniów i co godzinę przez 

co najmniej 5 minut. 
● Dla uniknięcia mieszania się uczniów dziedziniec w szkole podstawowej jest 

podzielony na strefy dla poszczególnych poziomów nauczania. 
● Stołówka szkolna działa na następujących zasadach : 

• W szkole podstawowej każda grupa dysponuje własną salą. 
• W gimnazjum-liceum uczniowie powinni w miarę możliwości 

zachowywać odległość 1,5 metra od innych osób. 
W okresach nauczania hybrydowego odbywa się wyłącznie sprzedaż na 
wynos. Każdy poziom nauczania dysponuje oddzielnym pomieszczeniem 
do spożywania posiłków. 

● W pomieszczeniach pielęgniarskich zorganizowana jest izolatka. 
 
Zajęcia sportowe  

 
Zajęcia sportowe odbywają się na ogół na świeżym powietrzu. Gdy jednak niezbędne 
są ćwiczenia w pomieszczeniu (zła pogoda, dostępność obiektów, itp.), konieczne jest 
zachowanie odległości 2 metrów. 

 
W zależności od ewolucji zaleceń władz sanitarnych, ćwiczenie w pomieszczeniach 
może zostać ograniczone wyłącznie do zajęć niezbyt forsownych, podczas których 
można nosić maskę i zachować odległość 2 metrów, lub nawet zawieszone. 

 
Przychodzenie i wychodzenie ze szkoły - PRZEDSZKOLE  

 
● Tylko jedna osoba dorosła może odprowadzać dziecko do sali lekcyjnej. 
● Jeden kierunek ruchu dla osób towarzyszących jest określony zgodnie z 

umieszczonym oznakowaniem : Wejście prowadzi przez główne wejście, 
uczniowie są odprowadzani przez osoby towarzyszące do drzwi klasy, 
kierując się korytarzem przedszkola. Dorośli opuszczają szkołę głównym 
wejściem po przejściu przez korytarz prowadzący do sali gimnastycznej. 
● Ze względów bezpieczeństwa, związanych z warunkami przemieszczania 

się, z wózkiem mogą wchodzić do szkoły wyłącznie osoby odprowadzające 
uczniów TPS. 

  



 

 
 
Przychodzenie i wychodzenie ze szkoły - SZKOŁA PODS TAWOWA 

 
● Tylko jedna osoba dorosła może odprowadzać dziecko do wejścia do szkoły.  
● Wejście i wyjście ze szkoły odbywa się przez bramę dziedzińca szkoły 

podstawowej. 

 
Przychodzenie i wychodzenie z gimnazjum-liceum  

 
● Tylko jedna osoba dorosła może odprowadzać dziecko do wejścia do szkoły.  
● Wejście i wyjście ze szkoły odbywa się od strony ul. Walecznych. 

 
Podejrzenie przypadków koronawirusa w szkole  

 
● Szkoła zastrzega sobie prawo do pomiaru, w razie potrzeby, temperatury 

każdej  osoby (dorosłej czy ucznia) obecnej w szkole. 
● Dla każdego, kto ma objawy choroby, wyznaczono izolatkę (w gabinecie 

pielęgniarki). 
● Natychmiastowe odizolowanie ucznia w masce w wydzielonym 

pomieszczeniu, umożliwiającym nadzór w oczekiwaniu na powrót do domu 
lub objęcie leczeniem. Bezwzględne przestrzeganie gestów barierowych. 

● Niezwłoczne powiadomienie telefoniczne rodziców/opiekunów prawnych, aby 
odebrali ucznia z zachowaniem środków ostrożności. 

● Powiadomienie lokalnych władz sanitarnych i służb Ambasady Francji. 
● Powiadomienie rodziców wszystkich uczniów oraz pracowników, którzy mogli 

mieć kontakt z daną  osobą. 
● Dyrekcja informuje osoby, których dotyczą środki podjęte przez właściwe 

władze (izolacja poza szkołą,    zamknięcie...). 
 

Sprzęt medyczny  
 

● Liceum Francuskie w Warszawie zaopatrzyło się w maski, rękawiczki oraz płyn 
do dezynfekcji. 

● Butelki z płynem do dezynfekcji są dostępne przy wejściach do obu szkół, w 
pomieszczeniach użytkowych i w toaletach (mycie rąk wodą z mydłem 
pozostaje najważniejsze). 

 
Komunikacja  

 

● Pracownicy i rodzice otrzymują niniejszy protokół po jego zatwierdzeniu przez 
Radę Szkoły. 

● W różnych miejscach szkoły umieszczone zostały oznakowania wewnętrzne. 
  



 

 
 
Osoba do kontaktu  

 
W kwestiach zdrowotnych osobą do kontaktu dla pracowników i użytkowników  jest 
pielęgniarka szkolna : Pani KOWALSKA dkowalska@lfv.pl 


