Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Rybniku

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

DROGI UCZNIU!
1. Nie przychodź do Szkoły, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować
się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
2. Przynieś do szkoły podpisane przez rodzica Oświadczenie dla Rodziców/Prawnych
opiekunów.
3. W drodze do i ze Szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans
społeczny.
4. Czekając na wejście do budynku Szkoły oraz po jego opuszczeniu

nadal zachowuj

odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz miej zakryte usta i nos.
5. Przed wejściem do budynku (przedsionek szkoły) obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli
masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast
umyj ręce.
6. Nakaz zakrywania twarzy obowiązuje również na terenie szkoły, do momentu wejścia do
klasy i zajęcia miejsca przy stoliku (1 uczeń -jeden stolik, 1,5 m odległości stolik od
stolika). Po zajęciu miejsca możesz zdjąć maseczkę.
7. Nie korzystaj z szatni szkolnej, zabierz swoje rzeczy do klasy.
8. Każda grupa odbywa zajęcia w tej samej, przypisanej wcześniej grupie, klasie.
Uczniowie nie zmieniają sali na kolejne zajęcia.
9. Po każdych zajęciach jest 5 minut przerwy , w trakcie, której uczniowie zostają w klasie
przy swoich stolikach, pod opieka nauczyciela, z wyjątkiem kiedy muszą skorzystać
z toalety - w momencie opuszania klasy załóż maseczkę.
10. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki
na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
11. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania
(w zgięcie łokcia, używaj chusteczki, którą następnie wyrzuć do kosza).
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12. Nie wymieniaj się z innymi uczniami swoimi przyborami szkolnymi, książkami itp.
13. Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych zużyte wyrzuć do specjalnie oznaczonych
koszy na śmieci – znajdziesz je w klasie.
14. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie Szkoły.
15. Jeżeli poczujesz się źle głoś to natychmiast nauczycielowi.
16. Po zakończonych zajęciach nie gromadź się pod szkołą, natychmiast udaj się do domu.
17. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a z jakiegoś powodu nie możesz w nich uczestniczyć
zgłoś to wcześniej nauczycielowi - nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego
ucznia.

SPOŻYWANIE POSIŁKÓW
1. W czasie przebywania uczniów w szkole – uczniowie klas I-III oraz uczniów klas IV-VIII,
szkoła nie zapewnia wyżywienia.

SZANOWNY RODZICU!
1. Wydrukuj i podpisz Oświadczenie dla Rodziców/Prawnych opiekunów- do pobrania na
stronie Zespołu.
2. Zaopatrz dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.
3. Przyprowadzając

i

odbierając

dziecko

ze

szkoły zachowaj

dystans

społeczny

w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min.
2 m.
4. Wchodź z dzieckiem wyłącznie do wyznaczonego obszaru szkoły (przedsionek szkoły)
z zachowaniem zasady– jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica
z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności
(m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Bądź dostępny pod telefonem , który podałeś w oświadczeniu.
6. Jeżeli dziecko, wcześniej umówione na konsultacje, nie może w nich uczestniczyć zgłoś to
wcześniej nauczycielowi - nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
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POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZDIAGNOZOWANIA OBJAWÓW
CHOROBOWYCH U UCZNIA W SZKOLE
1. Jeżeli uczeń w Szkole będzie przejawiać niepokojące objawy choroby zostanie
odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (gabinet higienistki), a Rodzic/Opiekun prawny
zostanie

niezwłocznie

powiadomiony o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania

ucznia ze Szkoły.
2. Rodzice/Opiekunowie prawni pozostałych uczniów przebywających w Szkole zostaną
niezwłocznie poinformowani o zaistniałej sytuacji.

KONTAKT DO SZKOŁY:
W razie potrzeby proszę kontaktować się ze szkołą za pomocą:
Telefon: 32 42 23 739
e-mail: zszp9@wp.pl
Przez e-dziennik
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