Instrukcja dla uczniów uczestniczących w zajęciach na terenie
Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce
w czasie zagrożenia epidemiologicznego.
1. Uczniowie przychodzący na konsultacje powinni być całkowicie zdrowi, bez objawów
chorobowych takich jak kaszel, katar, gorączka.
2. W drodze do szkoły i w czasie powrotu uczeń stosuje zabezpieczenia zgodne
z wytycznymi GIS (maseczka, rękawiczki), które zobowiązani są zapewnić
rodzice/opiekunowie.
3. Uczniowie podczas zajęć nie muszą przebywać w maseczce.
4. Przed przybyciem ucznia do szkoły należy dostarczyć oświadczenie i deklarację
podpisaną przez rodzica (udostępnione w dzienniku elektronicznym Librus oraz na stronie
internetowej szkoły www.starakamionka.net).
5. Przed wejściem do szkoły uczniowi mierzona jest temperatura za po mocą urządzenia
bezdotykowego.
6. Uczniowie po wejściu do szkoły zdejmują jednorazowe środki ochrony osobistej
(maseczki, rękawiczki) i wyrzucają je do odpowiednio oznaczonego kosza znajdującego
się przy drzwiach wejściowych.
7. Następnie uczniowie dezynfekują dłonie przy pomocy płynu znajdującego się
w dozowniku łokciowym zawieszonym przy wejściu do budynku.
8. Po zdezynfekowaniu rąk uczeń wchodzi do szatni .
9. W szatni może przebywać jednocześnie troje uczniów – każdy w oddzielnym boksie.
10. Uczniowie przechodzą do ustalonej sali (mogą ponownie zdezynfekować dłonie płynem
znajdującym się na korytarzu).
11. W czasie zajęć zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
12. W czasie pobytu w szkole obowiązuje zakaz noszenia biżuterii na rękach poniżej łokcia
(pierścionki, zegarek, bransoletka), gdyż utrudniają one prawidłowe umycie i dezynfekcję
rąk.
13. W czasie zajęć uczniowie używają wyłącznie własnych książek i przyborów. Zabrania się
pożyczania przyborów i podręczników innym uczniom.
14. Uczniowie po każdych zajęciach myją ręce przy użyciu mydła i ciepłej wody.
15. Zabrania się zbędnego przemieszczania po szkole.
16. Po zakończonych zajęciach uczniowie pojedynczo udają się do szatni i opuszczają
budynek szkoły.
17. W przypadku stwierdzenia w czasie zajęć u ucznia niepokojących objawów suger ujących
zakażenie koronawirusem zostaje on natychmiast odizolowany w przeznaczonym do tego
miejscu. O sytuacji niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice ucznia oraz odpowiednie
służby.
18. Uczniowie spoza Starej Kamionki, przybywający do szkoły na zajęcia samodzielnie
rowerem/pieszo/itp. powinni dostarczyć do szkoły zgodę rodzica na samodzielny powrót
do domu.

