Procedury podczas pandemii COVID 19 w klasach 1-8 szkoły podstawowej.
Wytyczne dla rodziców
W związku z otwarciem w dniu 01.09. 2021 r.
Szkoły Podstawowej w Koszycach Wielkich
podczas pandemii COVID 19 wprowadza się następujące procedury
zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN.
1. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub pozadomowych.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Zarówno
uczniowie, jak i opiekunowie wchodzą do szkoły w maseczkach.
4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość zapoznania się z instrukcją
użycia środka dezynfekującego i skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
5. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły:
✓ Opiekunowie odprowadzający dzieci ( 1 opiekun z dzieckiem) z klasy
pierwszej mogą wejść z dzieckiem do szatni oraz odprowadzić je do
wyznaczonej sali, po czym zobowiązani są niezwłocznie opuścić szkołę.
✓ Opiekunowie odprowadzający uczniów klas starszych nie mogą wchodzić do
szkoły.
✓ W celu załatwienia spraw urzędowych oraz we wszystkich innych sprawach
można wejść do szkoły tylko głównym wejściem i skierować się wprost do
sekretariatu. Zabronione jest poruszanie się na terenie budynku szkolnego.
✓ Wszystkich wchodzących do budynku obowiązuje stosowanie środków
ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem i pracowników szkoły min. 1,5m.
✓ Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania
w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa).
✓ Do szkoły wchodzą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych.

6. Na terenie szkoły ( z wyjątkiem sali lekcyjnej i jadalni podczas obiadu) uczeń
obowiązany jest nosić maseczkę. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów klasy
pierwszej.
7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2
m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Rodzic zapewnia własny środek
transportu.
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, i tylko z nich korzysta. Uczniowie nie
wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
9. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to
nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności
z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach uczniowie nie udostępniają swoich
rzeczy innym, natomiast opiekunowie dziecka dbają o ich regularne czyszczenie
(pranie lub dezynfekcję).

