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1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach
domowych lub w izolacji. Uczniowie cierpiący na niezakaźne choroby, których objawy mogą
sugerować zakażenie koronawirusem, powinni być zaopatrzeni w zaświadczenie lekarskie lub
oświadczenie rodziców wyjaśniające przyczynę dolegliwości.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny:
1)
dezynfekcja rąk:
a)
po przyjściu do szkoły
b)
przed i po posiłku
c)
uczniowie: przed i po lekcji wf oraz na polecenie nauczyciela lub pracownika
szkoły
2)
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust
3)
obowiązkowe jest stosowanie maseczek lub przyłbic podczas przerw na korytarzach,
w szatni, w innych miejscach wspólnych (po wejściu do sali lekcyjnej maseczkę można
zdjąć i schować do przygotowanej torebki foliowej).
3. W łazienkach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
4. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym lub wejściem od strony dziedzińca.
5. Przy wejściu pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury uczniów.
6. Przebywając w szkole uczniowie powinni, w miarę możliwości, zachować odległość dwóch
metrów od siebie.
7. Uczniowie muszą posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.
8. W czasie przerw zaleca się korzystanie przez uczniów z dziedzińca szkolnego oraz pobytu na
świeżym powietrzu na terenie szkoły.
9. Jeżeli uczeń zaobserwuje objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w
szczególności: gorączkę, kaszel, powinien poinformować o tym nauczyciela. Uczeń, u którego
wystąpią niepokojące symptomy, zostanie odizolowany od pozostałych i przekazany pod
opiekę rodziców.
10. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego w zakresie
wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Decyzję
podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wszystkie ważne informacje przekazywane będą na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej
szkoły oraz przez e-dziennik.

