ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO
W SZKOLE
Opracowane na podstawie wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego
MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych z dnia 04.04.2022r. oraz aktualnych
przepisów prawa, w tym m.in. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.03.2022r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. poz. 679)
Ogólne zalecenia:
- częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce),
- ochrona podczas kichania i kaszlu,
- unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
- niedzielenie się zaczętym jedzeniem.
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
3. Uczniowie klas I-III wchodzą do szkoły głównym wejściem od ul. K.Szamoty,
uczniowie pozostałych klas wejściem naprzeciwko siłowni.
4. Uczniowie po przyjściu do szkoły, przed każdym posiłkiem, po wyjściu z toalety,
po powrocie ze świeżego powietrza myją ręce wodą z mydłem.
5. Uczeń, który pojawi się w szkole z objawami infekcji lub będzie się źle czuł,
po zawiadomieniu rodziców/opiekunów będzie przez nich jak najszybciej odbierany
ze szkoły.
6. Obowiązuje ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz. Rodzice
/opiekunowie, którzy mają potrzebę wejścia do budynku szkoły proszeni są
o przestrzeganie zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Osobom
wchodzącym do szkoły zaleca się higienę rąk.
7. W budynku regularnemu czyszczeniu z użyciem wody z detergentem lub środków
dezynfekujących podlegają powierzchnie dotykowe, przybory szkolne, w tym
sportowe, pomoce wykorzystywane podczas zajęć.
8. Sale lekcyjne i korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie zajęć,
przerw oraz po zakończeniu zajęć.

9. Zaleca się, aby uczniowie, gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, korzystali
z zajęć na szkolnych boiskach oraz w czasie przerw przebywali na świeżym
powietrzu.
10. Rodzice dzieci z chorobami przewlekłymi ustalą ze szkolną pielęgniarką środki
ostrożności dotyczące bezpiecznego funkcjonowania tych dzieci w szkole.
11. W szkolnej stołówce obowiązuje zasada spożywania posiłków w grupach
klasowych. Stoły i powierzchnie dotykowe są regularnie dezynfekowane. Personel
kuchenny ograniczy kontakty z pracownikami szkoły i uczniami.

