WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW!!!
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ W BIRCZY

Drodzy Rodzice!
W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego 2020/2021 oraz obecną
sytuacją epidemiologiczną podjęliśmy szereg działań organizacyjnych w celu
zapewnienia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole:
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz taki, którego domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji.
2. Zalecamy, aby podczas pobytu w tzw. przestrzeni wspólnej (szatnie, toalety,
korytarze) uczniowie zakładali maseczki.
3. Uczniowie każdej klasy uczą się w jednej wyznaczonej sali, w której
przebywają pod opieką nauczyciela.
4. Uczniowie klas I- III nie wychodzą na przerwy na korytarz wg. dzwonków –
to nauczyciele decydują o wyjściu na przerwę i wietrzeniu sal.
5. W czasie przerwy na korytarzu należy mieć maseczkę.
6. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej według harmonogramu.
Uczniowie zostaną zapoznani z harmonogramem posiłków w pierwszych
dniach nauki przez wychowawców klas.
7. Rodzice uczniów nie mogą bez ważnej potrzeby wchodzić na teren szkoły.
W razie konieczności może to nastąpić po telefonicznym zgłoszeniu w
sekretariacie szkoły, bądź telefonicznym uzgodnieniu z nauczycielem. Na
uzgodnione spotkanie rodzic wchodzi wejściem głównym z zachowaniem
wymogów sanitarnych – w maseczce, bądź przyłbicy, po dezynfekcji rąk
lub w rękawiczkach i oczekuje na nauczyciela przy wejściu do sekretariatu
szkoły.
8. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej rozdzieleni są na kilka sal.

9. Odbiór dzieci przebywających w świetlicy szkolnej (niezależnie od klasy)
odbywa się przed drzwiami głównymi szkoły. Uczniowie nie mogą przebywać
na terenie szkoły poza wyznaczonymi godzinami zajęć – mogą przyjąć do
szkoły maksymalnie na 15 min. przed rozpoczęciem lekcji. Po ich zakończeniu
niezwłocznie udają się do domu.
10. Przed drzwiami wejściowymi zapewnia się płyn do dezynfekcji. W
toaletach znajduje się mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe.
11. Dla uczniów z podejrzeniem infekcji wydzielono pomieszczenie służące
izolacji.
12. W szkole działa gabinet higieny szkolnej.
13. Żadne osoby postronne nie mogą wchodzić na teren szkoły. W razie
absolutnej konieczności, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, należy
wchodzić głównym wejściem i kierować się do sekretariatu szkoły.

