Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
Instrukcja postępowania w szkole od 1 września 2020 r. w warunkach epidemii Covid -19
1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. W drodze do i ze szkoły uczniowie bezwzględnie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekowanie rąk. Uczniowie i pracownicy szkoły
przebywający w pomieszczeniach wspólnych (korytarze, toalety, biblioteka, bufet itp.) mają
obowiązek zakrywania nosa i ust.
4. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do minimum. Osoby odwiedzające szkołę
obowiązuje: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
5. Komunikacja z rodzicami lub opiekunami przebiegać będzie wyłącznie z wykorzystaniem
technik komunikacji na odległość.
6. Do badania temperatury uczniów będą stosowane wyłącznie termometry bezdotykowe dezynfekowane po użyciu w danej grupie.
7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym
pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu).
9.Wszystkich obowiązują zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i
ust.
10.Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
11.Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie
nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
12.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
13.Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Rekomenduje się w okresie
covid-19 realizację zajęć wychowania fizycznego na zewnątrz.
15. Z biblioteki szkolnej korzystamy zgodnie z regulaminem opracowanym przez pracowników
biblioteki, umieszczonym przy wejściu do niej.
16. Z gabinetu profilaktyki zdrowotnej należy korzystać zgodnie z zasadami opracowanymi przez
higienistką szkolną, uwzględniającymi wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych
wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz GIS
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