Regulamin przebywania na terenie Szkoły Podstawowej w Trzęsówce
w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19
/sierpień 2021r./

1. 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 w
izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi
oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.

3. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz
pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej
(zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły, zachowują zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli(m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk).

7. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego
minimum( osoby przebywające na terenie szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, oraz brak objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) osoby przebywać mogą na holu przy wejściu głównym do
szkoły oraz w szatni szkolnej.

8. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest
kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę w granicach 38o, kaszel, należy odizolować ucznia w
izolatce szkolnej i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze
szkoły.

10. Obowiązują ogólne 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, obowiązkowe
noszenie maseczek na korytarzach oraz w szatni szkolnej przez wszystkie osoby znajdujące się na
terenie budynku szkoły.

11. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele należy:






zachować odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5m,
pozostawić wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekować powierzchnie dotykowe biurka nauczyciela,
w miarę możliwości ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
szkoła w miarę możliwości zapewnia nauczycielowi maseczkę, rękawiczki jednorazowe lub środki
do dezynfekcji.

12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie
dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W
takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast
rodzice /opiekunowie/ dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję)
zabawek i rzeczy.

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między
sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole pod warunkiem, że nie zakłuci to procesu
edukacyjnego, kiedy uczeń wraca do domu.

14. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z
detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta
przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy
– po każdym jego użyciu przez daną klasę.

15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze)co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i
podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

16. Uczniowie powinni jak najwięcej korzystać z boisk szkolnych oraz przebywać na świeżym powietrzu z
zachowaniem zasad dystansu społecznego pomiędzy grupami klasowymi.

17. Zaleca się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu
od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i
wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu
społecznego.

18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

19. Dzieci ze zdiagnozowanymi chorobami przewlekłymi mają obowiązek zachowywania dystansu
podczas zajęć lekcyjnych oraz na świetlicy szkolnej lub osłaniania ust i nosa podczas tych zajęć.

20. Należy zadbać o bezpieczne korzystanie uczniów z szatni z zachowaniem dystansu społecznego oraz
dezynfekowanie rąk z pomocą dezynfektora znajdującego się przy wejściu do szatni.

21. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia. Korzystanie
przez uczniów z bezdotykowych źródełek i fontann wody pitnej lub z innych dystrybutorów
dopuszczalna jest tylko pod nadzorem nauczyciela.

22. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Podczas prowadzenia zajęć świetlicowych
obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak podczas lekcyjnych zajęć szkolnych. Uczniowie
będący pod nadzorem opiekuna zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Świetlice należy wietrzyć(nie
rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed
przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

23. Regulamin korzystania z zajęć świetlicowych posiadać musi zapisy dotyczące zachowania
bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z
mydłem przez dzieci przybywające na świetlicę, ewentualnie dezynfekcję rąk.

24. Bibliotekarz ustali i upowszechni zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy,
uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w
bibliotece do których należy bezwzględnie się dostosować.

25. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają obowiązek ograniczać do
minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie
maseczki (najlepiej chirurgicznej).

26. Jedna grupa dzieci przebywać powinna w wyznaczonej i stałej sali.
27. W grupie oddziału przedszkolnego może przebywać maksymalnie 25 dzieci.

28. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami szczególnie w
czasie przerw międzylekcyjnych.

29. W wyznaczonych miejscach /izolatka, gabinet higienistki oraz pokuj nauczycielski/ znajduje się
termometr bezdotykowy.

30. Wszystkie wyjścia po za teren szkoły muszą być zgłaszane dyrektorowi, wpisywane do księgi wyjść
i odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przestrzeni publicznej.

31. Każdy rodzic zobowiązany jest do dostarczenia do szkoły i przedłożenia wychowawcy klasy
wypełnionej deklaracji stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu /poniżej/.

