PROCEDURA BEZPIECZEOSTWA NA CZAS PANDEMII
DOTYCZĄCA ZACHOWAO RODZICÓW

1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania
obowiązujących w szkole procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii
koronawirusa COVID-19.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa
ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
3. Przed przysłaniem dziecka do szkoły rodzic ma obowiązek zmierzyd mu temperaturę.
Przed wejściem do szkoły nie mierzy się uczniom temperatury. Temperaturę mierzy
się tylko w przypadku podejrzenia zachorowania po przedstawieniu pisemnej zgody
przez rodzica.
4. Uczniowie mogą byd przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze
szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci pozostawiają je pod opieką wychowawcy klasy
lub nauczyciela dyżurującego przed wejściem do szkoły.
6. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są wyposażyd ucznia w maseczkę
do zasłaniania ust i nosa podczas przebywania w pomieszczeniach wspólnych szkoły
(korytarze, toalety, szatnie, biblioteka szkolna, biura i gabinety, przestrzenie wspólne
w obiektach sportowych).
7. Osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcje górnych dróg oddechowych,
które tylko w wyjątkowych przypadkach wchodzą do szkoły, zobowiązane są kierowad
się następującymi zasadami:
a. przestrzegad procedur dotyczących wchodzenia do szkoły osób z zewnątrz –
rejestracja na szkolnej dyżurce,
b. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
c. przestrzeganie
obowiązujących
przepisów
prawa
związanych
z bezpieczeostwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowad środki ochronne:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
8. Kontakt rodzica z pracownikami szkoły następuje za pomocą:
a. e-dziennika,
b. telefonicznie,
c. osobiście – tylko w wyjątkowych przypadkach
d. przez aplikację Teams z konta ucznia, w przypadku ewentualnych zebrao
z rodzicami
9. Rodzic zobowiązany jest podad taki numer telefonu, aby umożliwid natychmiastowy
kontakt.
10. Rodzic zobowiązany jest niezwłocznie odebrad telefon od pracownika szkoły.

11. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów chorobowych rodzic ma obowiązek
natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły.
12. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regularnego przypominania dziecku
o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikad dotykania oczu,
nosa i ust, często myd ręce wodą z mydłem i nie podawad ręki na przywitanie,
a w częściach wspólnych szkoły nosid maseczkę.
13. Rodzice powinni zwracad uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko
twarzy podczas kichania czy kasłania.
14. Rodzice mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanych
w okresie pandemii koronawirusa COVID-19, ponieważ dziecko uczy się przez
obserwację dobrego przykładu.

