Procedury bezpieczeństwa dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach

1. Do szkoły i przedszkola mogą przychodzić wyłącznie uczniowie i wychowankowie zdrowi, niemający objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (m.in. kaszlu, gorączki) oraz gdy ich domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce płynem dezynfekcyjnym.
4. W strefach wspólnych, tj. w szatniach budynku A i B, w łazienkach, w bibliotece i na szkolnych korytarzach
uczniowie mają obowiązek nosić maseczki. Za wyposażenie ucznia w maseczkę odpowiadają rodzice.
5. W czasie spożywania śniadania uczniowie mogą zdjąć maseczkę zachowując dystans społeczny.
6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem
ostrożności, należy wyrzucić do oznakowanego pojemnika-kosza przy wyjściach ze szkoły.
7. W każdym szkolnym pomieszczeniu poza klasami, uczniowie mają obowiązek przestrzegać dystansu
społecznego. Zasada ta dotyczy oczekiwania na wejście do stołówki, do biblioteki, do szatni, do toalety
(maksymalna liczba osób przebywających w toalecie: 4 osoby).
8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniów na konieczność regularnego
mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z
zajęć na świeżym powietrzu. W każdej sali oraz toalecie będą dostępne płyny dezynfekcyjne.
9. Każdy uczeń powinien mieć do dyspozycji komplet szkolnych przyborów oraz książek, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w osobistej szafce. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
10. Uczniowie nie przynoszą ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, np. zabawek, maskotek, breloków,
piłek, gier itp.
11. Używany w sali gimnastycznej sprzęt sportowy używany przez uczniów jest myty detergentem oraz
dezynfekowany po każdym dniu zajęć.
12. Sale lekcyjne są wietrzone w czasie przerwy, podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest
prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
13. Uczniowie klas I- III zmieniają przypisane im sale wyłącznie, gdy jest to konieczne (zajęcia informatyki,
wychowanie fizyczne itp.).
14. W czasie przerw uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz przebywają na świeżym powietrzu na terenie
szkoły. W razie niepogody uczniowie poszczególnych klas spędzają czas we własnych grupach w
wyznaczonych miejscach holu i korytarza.
15. Na czas trwania epidemii schody zostaną oznakowane- będzie się nimi można poruszać wyłącznie w jednym
kierunku. Także na korytarzu będzie obowiązywał ruch prawostronny.

16. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych,
w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu
(izolatorium – 5A), w odległości min. 2 m od innych osób, a jego rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

17. Jeżeli dziecko się źle się czuje, powinno niezwłocznie zgłosić ten fakt nauczycielowi, który prowadzi z nim
zajęcia.

Procedury wchodzą w życie z dniem 1 września 2020r. i obowiązują do odwołania.

Joanna Gapińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach

