
SPOTKANIE INAUGURUJĄCE ROK SZKOLNY 2020/2021 
– zasady bezpieczeństwa

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 01.09.2020 na parterze budynku 
szkoły w dwóch aulach:

1. o godzinie 9.00 – klasa I wraz z rodzicami, aula nr 1,
2. o godzine 11.00 – pozostałe klasy, aula nr 2.

Na inaugurację roku szkolnego 2020/2021 może przyjść wyłącznie osoba:
1. zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
2. która  nie  przebywa  w  domu  z  osobą  objętą  kwarantanną  lub  będącą  w  izolacji

w warunkach domowych,
3. albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Podczas inauguracji w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1. rodzice klasy I,
2. uczniowie,
3. dyrektorzy,
4. nauczyciele,
5. pracownicy niepedagogiczni,
6. pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję. 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione. 

Podczas wchodzenia rodziców i uczniów na teren szkoły oddelegowany pracownik szkoły
zmierzy temperaturę rodzicom i uczniom oraz innym osobom zaangażowanym w organizację
inauguracji. Wszyscy zainteresowani zachowują co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

Czekając na wejście do szkoły uczestnicy inauguracji również zachowują odpowiedni odstęp
(co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. 

Wszyscy zobowiązani są zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w auli nr 1 lub
w auli nr 2. 

Po zajęciu miejsca w aulach uczestnicy inauguracji mogą ściągnąć maseczki.

Żaden  uczestnik  inauguracji  nie  porusza  się  po  szkole  bez  maseczki  i  bez  zachowania
1,5 m odległości od siebie.

Uczestnicy  inauguracji,  którzy  ze  względów zdrowotnych  nie  mogą  zakrywać  ust  i  nosa
maseczką, mogą nosić przyłbicę.  

Sytuacja, w której rodzice lub uczniowie ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa nie mogą uczestniczyć w inauguracji nowego roku szkolnego.

Przy wejściu do szkoły należy zapoznać się z informacją:
1. dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,



2. zawierającą  nazwę,  adres  oraz  numer  telefonu  do  najbliższej  stacji  sanitarno-
epidemiologicznej,

3. zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
4. zawierającą numery telefonów do służb medycznych,
5. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

Przy wejściu do szkoły znajdują się 2 pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk (środek na
bazie  alkoholu,  min.  60%)  oraz  zamieszczona  jest  informacja  o  obligatoryjnym
korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły oraz informacja na
temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

Miejsca dla uczestników inauguracji zostaną przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-
metrowego odstępu od siebie.  

Wszyscy uczestnicy inauguracji zachowują niezbędne minimum poruszania się po szkole.

Toalety na czas inauguracji znajdują się również na parterze i nie ma potrzeby korzystania
z innych, które znajdują się na I piętrze.

W  pomieszczeniu  higieniczno-sanitarnym  będą  wywieszone  plakaty  z  zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej
dezynfekcji rąk.

Przed  rozpoczęciem  inauguracji  dyrektor  szkoły  poinformuje  uczestników  inauguracji
o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1. obowiązku  zakrywania  ust  i  nosa  w przypadku  kontaktu  bezpośredniego  z  innym
uczestnikiem inauguracji, wyjścia do toalety,

2. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania
higieny  kaszlu  i  oddychania:  podczas  kaszlu  i  kichania  należy  zakryć  usta  i  nos
zgiętym łokciem lub chusteczką,

3. konieczności  zachowania  odpowiedniego dystansu od innych osób po zakończonej
inauguracji.

Jeżeli uczestnik inauguracji przejawiać będzie niepokojące objawy choroby, dyrektor zapewni
odizolowanie uczestnika w odrębnym pomieszczeniu (sala 213).  


