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 Regulamin funkcjonowania szkoły w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

2. Rekomenduje się korzystanie z form aktywnego przemieszczania się.  

Codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny 

dziecka. 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez  objawów infekcji lub choroby zakaźnej.  

4. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli 

ręce wodą z mydłem. 

5. Opiekunowie powinni przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym jako elementu obowiązującego ich regulaminu funkcjonowania szkoły w 

związku 

 z przeciwdziałaniem COVID-19. 

6. Zaleca się, aby opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzili do budynku szkoły lub 

na  teren szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

7. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby 

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania 

regulaminu funkcjonowania szkoły, w szczególności zasad związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

8. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

9. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego bądź innych urządzeń do 

 bezdotykowego pomiaru temperatury. 

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 

konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

11. Obowiązują ogólne zasady higieny: 

 częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), 

 ochrona podczas kichania i kaszlu, 

 unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

 niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

12. Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków 

dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów 

wykorzystywanych podczas zajęć.  

13. Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę,  

w  czasie zajęć i podczas przerwy. 

14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. 

15. Zaleca się, aby uczniowie nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi,  

w  szczególności z niepełnosprawnościami. Opiekunowie dziecka powinni zadbać  

o  regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek i innych rzeczy. 

 


