
Załącznik nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 32/05/2020 z dnia 20 maja 2020r. 
w sprawie ustanowienia procedur bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 

 

 

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca podczas prowadzenia zajęć rewalidacyjnych 

oraz konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 

im. Gustawa Morcinka w Świętochłowicach   

1. Do szkoły przychodzą  i ze szkoły wychodzą uczniowie  zaopatrzeni w miarę 

potrzeb i możliwości w indywidualną osłonę nosa i ust. Po wejściu do szkoły 

dezynfekują ręce. 

2. W zajęciach uczestniczą tylko uczniowie zdrowi, którzy dostarczą do placówki 

zgodę rodziców na pomiar temperatury ciała oraz informację o stanie zdrowia 

dziecka podpisane przez rodziców ( do pobrania na stronie internetowej 

szkoły). 

3. Rodzic odprowadza ucznia do drzwi szkoły, nie wchodzi na teren placówki, 

jeśli nie ma takiej potrzeby. 

4. Uczniowie  bezwzględnie zachowują  zasady bezpieczeństwa. 

5. Każdy nauczyciel prowadzi zajęcia w wyznaczonej sali. 

6. W miejscach wspólnych (toaleta) uczniowie zasłaniają usta i nos. 

7. Po wejściu do klasy i zajęciu miejsca, które znajduje się w bezpiecznej 

odległości od siebie (strefy wyznaczone taśmami naklejonymi na podłodze), 

uczeń i nauczyciel może zdjąć osłonę nosa i ust.  

8. Po korytarzach budynku szkolnego uczniowie oraz pracownicy szkoły 

poruszają się w maseczkach, które mogą zdejmować tylko w czasie trwania 

konsultacji lub trwania zajęć rewalidacyjnych. 

9. Po budynku szkolnym uczniowie i pracownicy  poruszają  się zachowując 

bezpieczne odstępy i odległości (2 metry pomiędzy osobami). 

10. Uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów i podręczników oraz 

materiałów potrzebnych do zajęć. 

11. Uczniowie nie utrzymują  bliskich i bezpośrednich kontaktów. 

12. Korzystają tylko z toalet znajdujących się na tym piętrze, na którym również 

znajduje się sala lekcyjna, w której odbywają się zajęcia. 

13. Uczniowie często myją i dezynfekują ręce, a zużyte maseczki i rękawiczki 

wyrzucają do odpowiednio oznaczonych pojemników. 

14. Po każdych zajęciach pracownik obsługi lub nauczyciel dezynfekuje miejsce, 

które zajmował uczeń oraz pomoce dydaktyczne używane do zajęć. 

15. Instrukcje jak prawidłowo myć ręce, jak skutecznie je dezynfekować, jak 

zakładać rękawiczki oraz maseczkę znajdują się na gazetkach oraz w toaletach. 

16. O każdym złym samopoczuciu oraz ewentualnej dolegliwości uczeń 

natychmiast informuje nauczyciela prowadzącego zajęcia. Osoby podejrzewane 

o to, że są chore zostaną odizolowane w przygotowanym izolatorium. Rodzice 

w/w uczniów zostają o tym fakcie natychmiast poinformowani i są zobowiązani 

do odebrania dziecka z placówki i podjęcia dalszych działań. 

17. Na drzwiach wejściowych szkoły znajdują się informacje dotyczące organów ,  

z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych oraz numery telefonów do właściwej stacji sanitarno- 

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego i służb medycznych.  

 


