
Procedury przeciwepidemiczne obowiązujące uczniów oraz rodziców:  

1. Do szkoły/przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych 
(katar, kaszel, gorączka, osłabienie, ból mięśni itd.) 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.  

3. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do 
dezynfekcji rąk.  

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wyznaczonej 
szkoły/przedszkola, zachowując 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 lub dezynfekcja rąk). 

5. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i tylko w przedsionkach szkoły od strony 
ulicy i domu nauczyciela lub w drodze do sekretariatu i w sekretariacie. 

6. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia 
wykorzystywane są techniki komunikacji na odległość w tym telefon, dziennik 
elektroniczny. 

7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, natychmiast 
izoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od 
innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności 
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Uczeń musi 
pozostawać pod opieką pracownika szkoły/przedszkola. 

8. 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. 

9 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 



10. W miarę możliwości uczniowie mają wyznaczone miejsce w sali zachowując 
obowiązujący dystans społeczny. 

11. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w sali lub w 
przestrzeni szkolnej poza czasem przerw w interwałach adekwatnych do potrzeb, 
jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

12. W czasie przerw uczniowie mają obowiązek  zachowania dystansu społecznego i 
noszenia własnych maseczek.  

13. Uczniowie pozostają w czasie przerw na wyznaczonych korytarzach. 

14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.   

15. Uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej jak 5 minut przed lekcjami. 

16. Z powodu sytuacji epidemicznej do świetlicy w pierwszej kolejności 
przyjmowane są dzieci rodziców pracujących. Ogranicza się ilość dzieci 
przebywających w świetlicy jak również w świetlicy obowiązuje nakaz noszenia 
przez dzieci maseczek. 

17. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej  
ograniczają  kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

18. Na terenie szkoły nie ma możliwości korzystania z dystrybutorów wody pitnej. 
Uczniowie przynoszą do szkoły własne napoje. 

 


