Procedura dotycząca uczniów, rodziców, opiekunów prawnych i innych osób przyprowadzających
dziecko do szkoły i odbierających dziecko ze szkoły, upoważnionych do tego przez
rodziców/prawnych opiekunów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.
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1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
2. Uczeń powinien być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły
i ze szkoły.
5. Rodzice/prawni opiekunowie powinni ograniczyć przebywanie w budynku szkoły do
niezbędnego minimum.
6. Uczeń, opiekunowie wchodząc do budynku szkoły powinni dezynfekować ręce.
7. Uczeń powinien stosować zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem, a także
unikać dotykania oczu, nosa i ust.
8. Uczeń powinien w odpowiedni sposób zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania.
9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczeń może również przechowywać rzeczy we
własnej szafce lub wyznaczonym miejscu.
10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby
dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni
zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
11. Uczeń zostawia buty, ubranie wierzchnie w szatni w wyznaczonym miejscu.
12. Uczeń wchodzi do szkoły ustalonymi wejściami i wychodzi ze szkoły ustalonymi
wyjściami.
13. Uczeń podczas przerw, przed rozpoczęciem zajęć powinien przebywać w ustalonych
miejscach.
14. Uczeń podczas lekcji przebywa w ustalonej sali.
15. Uczeń, który nie ma zajęć, przebywa w świetlicy szkolnej.
16. Uczniowie spożywają obiad według ustalonego harmonogramu.
17. W przypadku gdy na jadalni szkolnej w tym samym czasie spożywa posiłek więcej niż
jedna klasa, uczniowie z danej klasy w miarę możliwości spożywają obiad przy stolikach
z uczniami z danej klasy.
18. Uczeń w przestrzeniach wspólnych na terenie szkoły np. korytarzu powinien stosować
środki ochronne: osłona ust i nosa.

19. Ucznia w środki ochronne zaopatrują rodzice/prawni opiekunowie.
20. Uczeń używający maski, rękawiczek jednorazowych jest zobowiązany wyrzucać je do
wyznaczonych zamykanych pojemników.
21. W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na zarażenie się koronawirusem
podejmuje się kroki mające na celu odizolowanie ucznia od innych osób przebywających
w placówce w odrębnym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym będzie
odseparowany od innych w odległości min. 2m. Pracownik szkoły kontaktuje się
telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu
uzyskania decyzji co do dalszego postępowania oraz z rodzicami/prawnymi opiekunami
ucznia. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia są zobowiązani przyjść/przyjechać do szkoły
niezwłocznie.
22. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów uczęszczających do szkoły, w celu zapewnienia
szybkiej komunikacji, proszeni są o odbieranie telefonów ze szkoły lub niezwłoczne
oddzwanianie oraz bieżące aktualizowanie danych kontaktowych.

