KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 273
SZKOŁY FILIALNEJ
W SPRAWIE ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

1. Do szkoły może przychodzić tylko:
a. uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg
oddechowych,
b. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
c. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych.
2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez
objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
3. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o
takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu.
4. Ogranicza się na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest
niezbędna zobowiązuje się do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Przebywanie
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w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.
6. Dopuszczalne
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opiekunów

odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy
zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min
1,5 m.
7. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy
dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
8. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy system pomiaru temperatury. Wszyscy
uczniowie, pracownicy i osoby trzecie są zobowiązane do pomiaru temperatury przy
wejściu do budynku.

9. W przypadku stwierdzenia temperatury , równej i powyżej 38 stopni, uczeń zostaje
skierowany do izolatorium a rodzice poinformowani o konieczności odebrania go ze
szkoły.
10. Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione oraz uczniowie wchodzą do szkoły:
-dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 do godziny 9.00 korzystając z wejścia
B/głównego
- uczniowie klas 4-8 korzystają z wejścia A/ bocznego
11. W godzinach 9.00-17.30 wszyscy rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione
korzystają tylko z wejścia A/bocznego.
12. Zaleca się stosowanie dystansu społecznego z zachowaniem 1,5 m odległości od
siebie.
13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych
salach dydaktycznych.
14. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z
opiekunami ucznia.
15. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły.

Szczegółowe informacje i procedury znajdują się w zakładce COVID-19.

