Zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19
1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
2. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć
niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.
3. W szkole w widocznym miejscu i na stronie internetowej szkoły umieszcza się instrukcję
dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
4. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w szkole od dnia 1 września
2021 r. w sytuacji stacjonarnego trybu nauki:
1) Na teren szkoły może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji
górnych dróg oddechowych.
2) Na teren szkoły może wejść 1 opiekun z dzieckiem / dziećmi
3) Ogranicza się wejście osób trzecich na teren szkoły.
4) Prowadzi się rejestr wejść do szkoły.
5) Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu społecznego., tj. 1,5 m.
6) Jeśli zachowanie dystansu społecznego jest niemożliwe, np. w przestrzeniach
wspólnych (szatnia, korytarze, pokój nauczycielski), podczas uroczystości szkolnych,
zawodów sportowych itp., obowiązuje nakaz noszenia maseczek.
7) Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczkę do zastosowania
w przestrzeni wspólnej,
8) Wchodząc na teren szkoły należy zdezynfekować lub umyć ręce.
9) Jeśli uczeń może być uczulony na składniki płynu dezynfekującego, rodzice zapewniają
mu właściwy preparat.
10) Opiekunowie uczniów i inne osoby wchodzące na teren szkoły zachowują wszystkie
zasady związane z bezpieczeństwem zdrowotnym.
11) Nauczyciele w pierwszym dniu nauki przekazują uczniom informacje na temat
przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem
ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
12) Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co najmniej
raz na godzinę.
13) Uczniowie nie wymieniają się książkami i przyborami szkolnymi oraz nie dzielą się
jedzeniem i piciem.
14) W rozkładzie zajęć dla uczniów uwzględnia się możliwość przebywania na świeżym
powietrzu podczas zajęć oraz w czasie przerw między lekcjami. Rodzice zapewniają
dzieciom garderobę odpowiednią do panującej pogody.
15) Dopuszcza się przeprowadzanie lekcji wychowania fizycznego na holach i korytarzach
szkoły. W takich sytuacjach rodzice zapewniają dzieciom maty.
16) W świetlicy szkolnej usunięte są meble i zabawki, których nie można zdezynfekować.
Dzieci nie mogą wymieniać się książkami, przyborami szkolnymi ani zabawkami.
17) Stołówka szkolna wydaje obiady według ściśle określonego harmonogramu dla
poszczególnych klas. Uczniowie stosują się do regulaminu stołówki i poleceń
pracowników kuchni.
18) Uczniowie bezwzględnie stosują się do zasad korzystania z szatni, a zwłaszcza
wchodzenia i wychodzenia wyznaczonymi drzwiami.
19) Ustala się 2 dni kwarantanny dla książek i materiałów przechowywanych w bibliotece.
20) W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników szkoły objawów infekcji, należy
go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę i odesłać do
domu.

21) W sytuacji pojawienia się u któregoś z uczniów objawów infekcji należy:
a) natychmiast odizolować go od reszty osób w wydzielonymi na ten cel
pomieszczeniu, (izolatorium mieści się w sali 7a)
b) zmierzyć mu temperaturę (w szkole używa się termometru bezdotykowego),
c) poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz opiekunów prawnych
ucznia,
d) zobowiązać opiekunów prawnych do jak najszybszego odebrania dziecka
ze szkoły.

