Procedura zachowania ucznia w szkole
Uczniu!
1. Stawiasz się w szkole według ustalonego planu lekcji dla Twojej klasy.
2. Czekając na wejście do szkoły zachowujesz odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m)
oraz masz zakryte usta i nos.
3. Plan lekcji otrzymasz podczas inauguracji roku szkolnego 2021 / 2022 oraz
w wiadomości e-mail z sekretariatu szkoły.
4. Do szkoły możesz przyjść wyłącznie zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
5. Nie możesz przyjść do szkoły, jeżeli przebywasz w domu z osobą odbywającą
kwarantannę lub będącą w izolacji w warunkach domowych, albo sam jesteś objęty
kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
6. Podczas zajęć w szkole nie spotkasz się ze swoimi kolegami z innych klas.
7. Zakrywasz usta i nos podczas przebywania na terenie szkoły, z wyjątkiem sali
lekcyjnej, gdzie po zajęciu miejsca możesz ściągnąć maseczkę.
8. Pracownik szkoły wpuszczając Cię do budynku zmierzy Ci temperaturę przy pomocy
termometra bezdotykowego.
9. Przy wejściu do szkoły zauważysz informację:
1) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania
zakażeniu,
2) zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarnoepidemiologicznej,
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).
10. Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
z którego musisz skorzystać wchodząc na teren szkoły.
11. Płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji będzie
dostępny w każdej sali i pracowni szkolnej oraz w toaletach.
12. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdziesz plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat
prawidłowej dezynfekcji rąk.
13. Przed rozpoczęciem lekcji lub zajęć praktycznych zostaniesz poinformowany przez
nauczyciela o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:
1) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem,
2) wyjścia do toalety,
3) wyjścia ze szkoły po zakończeniu zajęć,
4) niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
5) przestrzeganiu higieny kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
6) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od każdej osoby spotkanej
na terenie szkoły – od 1,5 do 2m.
14. Jeżeli zauważysz u siebie niepokojące objawy choroby, zgłaszasz to
nauczycielowi, koledze lub w sekretariacie.

