Zasady postępowania dla uczniów, rodziców i nauczycieli na konsultacjach w szkole w celu
zmniejszenia zagrożenia zakażenia chorobami wirusowymi ze szczególnym uwzględnieniem
COVID-19 obowiązująca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Ziemi Mazurskiej Szkoła
Podstawowa w Orzynach
1. Dzieci wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem.
2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną.
3. Szkoła organizuje konsultacje dla uczniów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w nich,
koniecznym jest, aby uczeń umówił się wcześniej na konsultacje telefonicznie lub poprzez przyjęte
formy kontaktu z nauczycielami w szkole.
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować
dystans społeczny, stosować dezynfekcję oraz osłonę ust i nosa.
5. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać
ucznia do szkoły.
6.Uczniowie zobowiązani są do dezynfekowania dłoni przy wejściu oraz zakrywania ust i nosa.
7. W wyznaczonych godzinach pracownik szkoły po wyrażeniu zgody przez rodziców sprawdza
temperaturę ucznia.
8. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ma podwyższoną temperaturę pracownik może odmówić
wejścia ucznia. Fakt ten odnotowuje w rejestrze oraz możliwie szybko powiadamia o tym dyrektora
ZSP w Orzynach.
9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

V. Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia choroby dziecka.
1. Jeśli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go
w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego
odebrania ucznia ze szkoły.
2. O zaistnieniu takiego faktu należy możliwie szybko zawiadomić dyrektora placówki.

VI. Zalecenia dla nauczycieli.
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Zajęcia mają formę indywidualną lub grupową.
Zajęcia powinny być prowadzone w wyznaczonej, stałej sali.
W grupie może przebywać do 5 uczniów.
W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
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.
Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.
Nauczyciel jest zobowiązany do stosowania środków ochrony osobistej ( rękawiczki, maseczka)
Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana do poinformowania dzieci o konieczności
zakrywania ust i nosa w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.

9. Osoba prowadząca jest zobowiązana do zwraca uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli
ręce.
10. Nauczyciel organizuje przerwy dla grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie
rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
11. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć
go przed używaniem.
12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
13. Nauczyciele powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły,
wynoszący min. 1,5 m.
14. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
15. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeśli zaistnieje
taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
16. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do lasu czy biblioteki).
17. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po
skorzystaniu z toalety.
18. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami
oraz nauczycielami.

