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Jak organizujemy zajęcia?

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.      
Czas przebywania osób trzecich tylko 
w wyznaczonych obszarach szkoły ograniczony jest
do minimum (mogą to być tylko osoby bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych, obowiązkowo muszą one stosować
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

3.      
Aby umożliwić zachowanie dystansu między
osobami przebywającymi na terenie szkoły,
szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć
gromadzenie się uczniów na terenie szkoły każda
klasa ma ustalone różne godziny rozpoczęcia zajęć
a zajęcia odbywają się w salach dedykowanych
danym klasom



4.      
Każda osoba przebywająca na terenie
szkoły ma obowiązek przestrzegania zasad
higieny: - dezynfekcja i częste mycie rąk
(po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie
umyć i zdezynfekować ręce), odpowiednia
ochrona podczas kichania i kaszlu.

5.      
Każdy uczeń ma własne przybory 
i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia
lub we własnej szafce. Uczniowie nie
wymieniają się przyborami szkolnymi 
i książkami między sobą.

obowiązku dezynfekowania i mycia rąk,
zasadach bezpiecznego przebywania na terenie
szkoły,
instrukcja użycia środka dezynfekującego,
instrukcja mycia rąk,
instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania
maseczki,
instrukcja prawidłowego zakładania i zdejmowania
rękawiczek,
numery kontaktowe do Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz
służb medycznych.

budynku szkoły,
szatni,
w każdej izby lekcyjnej,
we wszystkich łazienkach, 
w bibliotece,
na korytarzach.

W celu zapewnienia bezpiecznego
przebywania w szkole zostały

wprowadzone następujące zasady:
1. Przy wejściu do budynku szkoły oraz na jej terenie
umieszczone są informacje o:

2. Środek do dezynfekcji rąk, wraz z instrukcją, jest
umieszczony przy wejściu do:



3. Sale oraz części wspólne (korytarze) są
wietrzone w czasie każdej przerwy, 
a w przypadkach koniecznych również 
podczas zajęć lekcyjnych.

4. Jak najwięcej zajęć, w szczególności
wychowania fizycznego odbywa się na zewnątrz.

5. Biblioteka szkolna ma ustalone godziny pracy,
uwzględniając konieczny okres dwudniowej
kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotece.

6. W codziennych pracach porządkowych,
dbamy szczególnie o utrzymywanie czystości 
w salach zajęć, w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych, ciągach komunikacyjnych oraz 
o dezynfekcję powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym
blatów w salach, klawiatur, włączników.

Spożywanie posiłków

1. Posiłki (własne lub zamawiane z firmy
cateringowej), spożywane są w salach lekcyjnych 
z zachowaniem zasad bezpiecznego 
i higienicznego spożycia posiłku pod opieką
dyżurującego pedagoga. 

2. Jeśli Uczeń przynosi własny obiad musi on być
we własnym pojemniku.

3. Dostawcy cateringu są zobowiązani do
przywożenia posiłków w jednorazowych
pojemnikach z jednorazowymi sztućcami
zapakowanymi osobno.

4. Odbieranie dań z cateringu w jednorazowych
pojemnikach nadzoruje osoba do tego
wyznaczona/dyżurujący pedagog.

5. Zużyte pojemniki i sztućce są wyrzucane do
odpowiednio oznakowanych koszy na segregację
odpadów.



     

Bardzo ważne

Gorąco zachęcamy
do szczepień
przeciwko grypie.
Dotyczy to
zarówno uczniów,
rodziców jak 
i personelu, jeśli nie
ma przeciwskazań
zdrowotnych.

Co robimy w przypadku podejrzenia zakażenia?
1.      
Sala, która na co dzień pełni funkcję sali pracy cichej, spełnia rolę izolatki, 
w przypadku zaistnienia konieczności odizolowania osoby, u której
zaobserwowano objawy chorobowe.

2.      
W izolatce są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb
medycznych – te telefony są również przy wejściu głównym oraz w sekretariacie.

3.      
Izolatka wyposażona jest w środki dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, termometr
oraz pulsoksymetr. Powyższe środki są dostępne również w sekretariacie. 

4.      
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych u
którejkolwiek z osób przebywających na terenie szkoły, zostaje ona natychmiast
odizolowana od innych osób oraz - w przypadku ucznia - niezwłocznie
powiadomieni zostają rodzice lub opiekunowie.

5.      
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2
na terenie szkoły, bezwzględnie stosujemy zalecenia Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, ustalamy listę osób przebywających w tym samym czasie 
w pomieszczeniu, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosujemy
zalecania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.


