BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Aby zminimalizować rozwój epidemii należy stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
1. Myć regularnie ręce (po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego
powietrza) przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie
z instrukcją zmieszczoną przy dozownikach z płynem.
2. Rezygnacja z podawania ręki na powitanie.
3. Używać tylko swoich przyborów szkolnych.
4. Podczas kasłania, kichania zasłaniać usta i nos jednorazową chusteczką lub wewnętrzną stroną
łokcia.
5. Unikać skupisk ludzi.
6. Zachowywać dystans społeczny – 1,5 m.
7. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.
8. Słuchać uważnie poleceń nauczyciela.
9. Spożywać tylko swoje jedzenie i picie.
10. O złym samopoczuciu poinformować natychmiast nauczyciela.

Organizacja pracy szkoły
•

Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka).

•

Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie, gdy domownicy przebywają na kwarantannie
lub w izolacji.

•

Wchodzenie do szkoły będzie się odbywało trzema wejściami:
- wejście od strony boisk – klasy: 5A, 7A, 7D
- wejście od strony parkingu przy ul. Ks. K. Kościowa – klasy 1-3
- wejście od strony ul. Ks. K. Kościowa – pozostałe klasy

•

Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce.

•

Po przyjściu do szkoły uczeń klas od 2 do 8 udaje się bezpośrednio z szatni do sali lekcyjnej,
w której ma lekcję.

•

Uczniowie klas pierwszych spotykają się przed zajęciami z wychowawcą na korytarzu przy
szatni, a następnie pod jego opieka udają się do wyznaczonej sali lekcyjnej.

•

Po zakończeniu zajęć lekcyjnych, nauczyciel sprowadza klasę do szatni i przebywa z nią
do czasu, gdy uczniowie ją opuszczą.

•

Uczeń nie przynosi do szkoły przedmiotów, które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć
lekcyjnych.

•

Podczas pobytu w szkole uczniowie nie muszą zakrywać ust ani nosa. Dozwolone jest używanie
maseczek w momencie opuszczenia sali lekcyjnej, np. podczas przerwy.

•

Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory
szkolne) trzymają w przypisanej ławce, w swoim tornistrze/plecaku/torbie lub w wydzielonej
szafce.

•

Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się
zachować dystans od innych osób – w szczególności w szatni, bibliotece, stołówce szkolnej
oraz świetlicy – zachowują odległość 1,5 metra.

•

Przerwy między zajęciami lekcyjnymi będą się odbywały wg harmonogramu (nie będzie
dzwonków a klasy a poszczególne klasy będą miały przerwy o różnych godzinach.

•

W bibliotece szkolnej uczniowie nie wchodzą między regały z książkami – odbierają
od nauczyciela bibliotekarza zamówione książki w wyznaczonym miejscu , zachowując dystans
1,5 metra. Uczniowie nie korzystają z książek oraz innych materiałów, które odbywają
48 godzinną kwarantannę.

•

Uczniowie, którzy spożywają posiłek w stołówce szkolnej, przed wejściem do jadalni
zobowiązani są umyć ręce mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją
widniejącą w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych. Uczniowie oczekujący na posiłek
zachowują odległość 1,5 metra.

•

Uczniowie mają zapewniony dostęp do wody pitnej w świetlicy szkolnej - muszą posiadać
własne naczynie, do którego wodę wlewa nauczyciel pełniący dyżur w świetlicy.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19:
- W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy
chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone
w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
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- Każdemu dziecku, które kaszle i/lub ma duszności, po jego odizolowaniu od grupy rówieśniczej,
zostaje zmierzona temperatura. Pomiaru bezdotykowym termometrem dokonuje pracownik szkoły,
który przebywa z dzieckiem w izolacji.
- W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę sugerującą
infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka – temperatura ciała
mierzona termometrem bezdotykowym powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, duszności), dziecko jest
niezwłocznie izolowane od grupy – przebywa w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu.
- Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
- Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie
z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka
z placówki, informując o powodach.
- Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz szkoły, wychowawca) kontaktuje się telefonicznie
z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
- Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala,
w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.
- Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki
bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem
do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
- Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko ze szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa
(zachowują dystans co najmniej 1,5 metra od osoby przekazującej dziecko, mają osłonę nosa i ust,
dezynfekują ręce lub noszą rękawiczki ochronne). Dziecko do rodziców przyprowadza wyznaczony
pracownik szkoły. Dziecko, wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywało w izolacji wyposażone
zostaje w osłonę ust i nosa.
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