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POLICY REGARDING PESTICIDE APPLICATION ON SCHOOL PROPERTY 

 

IItt  iiss  tthhee  ppoolliiccyy  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aann  iinntteeggrraatteedd  ppeesstt  mmaannaaggeemmeenntt  ppllaann  ttoo  

rreedduuccee  tthhee  aammoouunnttss  ooff  ppeessttiicciiddeess  aapppplliieedd  iinn  aannyy  bbuuiillddiinngg,,  oorr  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  aannyy  LLeebbaannoonn  ppuubblliicc  

sscchhooooll,,  bbyy  uussiinngg  aallll  aavvaaiillaabbllee  ppeesstt  ccoonnttrrooll  tteecchhnniiqquueess  iinncclluuddiinngg  jjuuddiicciioouuss  uussee  ooff  ppeessttiicciiddeess,,  wwhheenn  

wwaarrrraanntteedd,,  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ppeesstt  ppooppuullaattiioonn  aatt  oorr  bbeellooww  aann  aacccceeppttaabbllee  lleevveell,,  wwhhiillee  ddeeccrreeaassiinngg  tthhee  uussee  ooff  

ppeessttiicciiddeess..     

 

TThhee  ddeecciissiioonn  ttoo  aappppllyy  ppeessttiicciiddee  iinn  aannyy  bbuuiillddiinngg,,  oorr  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  aannyy  LLeebbaannoonn  ppuubblliicc  sscchhooooll  iiss  

ddeeppeennddeenntt  oonn  rreessuullttss  ooff  ppeerriiooddiicc  mmoonniittoorriinngg  ffoorr  ppeesstt  ppooppuullaattiioonnss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  iiff  aa  ppeesstt  pprroobblleemm  

eexxiissttss  tthhaatt  eexxcceeeeddss  aacccceeppttaabbllee  tthhrreesshhoolldd  lleevveellss..     

 

NNoo  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ppeessttiicciiddee  sshhaallll  bbee  mmaaddee  iinn  aannyy  bbuuiillddiinngg,,  oorr  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  aannyy  LLeebbaannoonn  ppuubblliicc  

sscchhooooll  dduurriinngg  rreegguullaarr  sscchhooooll  hhoouurrss  oorr  dduurriinngg  ppllaannnneedd  aaccttiivviittiieess  aatt  aannyy  sscchhooooll,,  eexxcceepptt  aass  pprroovviiddeedd  bbyy  

CCoonnnneeccttiiccuutt  ssttaattuuttee  oorr  rreegguullaattiioonn..   

 

PPaarreennttss  oorr  gguuaarrddiiaannss  ooff  cchhiillddrreenn  iinn  aannyy  sscchhooooll  aanndd//oorr  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  iinn  aannyy  sscchhooooll  mmaayy  rreeggiisstteerr  ffoorr  

pprriioorr  nnoottiiccee  ooff  ppeessttiicciiddee  aapppplliiccaattiioonn  aatt  tthheeiirr  sscchhooooll..    EEaacchh  sscchhooooll  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  aa  rreeggiissttrryy  ooff  ppeerrssoonnss  

rreeqquueessttiinngg  ssuucchh  nnoottiiccee,,  aanndd  sshhaallll  pprroovviiddee  nnoottiiccee  ttoo  rreeggiisstteerreedd  iinnddiivviidduuaallss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

aapppplliiccaabbllee  CCoonnnneeccttiiccuutt  ssttaattuuttoorryy  aanndd  rreegguullaattoorryy  pprroovviissiioonnss..     

 

TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  mmaayy  ddiirreecctt  tthhaatt  aann  eemmeerrggeennccyy  aapppplliiccaattiioonn  ooff  aa  llaawwnn  ccaarree  ppeessttiicciiddee  bbee  mmaaddee  

wwiitthhoouutt  pprriioorr  nnoottiiccee  ttoo  ppaarreennttss  oorr  gguuaarrddiiaannss  ooff  cchhiillddrreenn  iinn  aannyy  sscchhooooll  aanndd//oorr  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  iinn  tthhee  

eevveenntt  ooff  aa  tthhrreeaatt  ttoo  hhuummaann  hheeaalltthh,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  aapppplliiccaabbllee  CCoonnnneeccttiiccuutt  ssttaattuuttoorryy  aanndd  rreegguullaattoorryy  

pprroovviissiioonnss..   

 

TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  mmaayy  ddiirreecctt  tthhaatt  aann  eemmeerrggeennccyy  aapppplliiccaattiioonn  ooff  aa  ppeessttiicciiddee  bbee  mmaaddee  dduurriinngg  rreegguullaarr  

sscchhooooll  hhoouurrss  oorr  dduurriinngg  ppllaannnneedd  aaccttiivviittiieess  aatt  sscchhooooll  wwiitthhoouutt  pprriioorr  nnoottiiccee  ttoo  ppaarreennttss  oorr  gguuaarrddiiaannss  ooff  

cchhiillddrreenn  aanndd//oorr  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  iinn  aannyy  sscchhooooll  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aann  iimmmmeeddiiaattee  tthhrreeaatt  ttoo  hhuummaann  hheeaalltthh,,  

ssuubbjjeecctt  ttoo  aapppplliiccaabbllee  CCoonnnneeccttiiccuutt  ssttaattuuttoorryy  aanndd  rreegguullaattoorryy  pprroovviissiioonnss..   

 

TThheerree  sshhaallll  bbee  nnoo  aapppplliiccaattiioonn  ooff  aannyy  llaawwnn  ccaarree  ppeessttiicciiddee  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  aannyy  sscchhooooll  wwiitthh  ssttuuddeennttss  

iinn  ggrraaddee  eeiigghhtt  ((88))  oorr  lloowweerr,,  eexxcceepptt  oonn  aann  eemmeerrggeennccyy  bbaassiiss,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  aapppplliiccaabbllee  CCoonnnneeccttiiccuutt  

ssttaattuuttoorryy  aanndd  rreegguullaattoorryy  pprroovviissiioonnss.. 
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