Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w czasie zagrożenia
epidemicznego w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie
od 1 września 2020 roku
WYTYCZNE DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE WRÓCĄ DO SZKOŁY:
1.

W przypadku podwyższonej temperatury lub objawów sugerujących infekcję dróg
oddechowych dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.

2.

Nie

posyłać

dziecka

do

szkoły,

jeżeli

w

domu

przebywa

ktoś

na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
3.

Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
czy zabawek. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, którymi
nie wymieniają się miedzy sobą.

4.

Regularnie

przypominać

dziecku

o

podstawowych

zasadach

higieny.

Podkreślać, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, nie wymieniać się przyborami szkolnymi
z innymi uczniami.
5.

Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
czy kasłania i sami tak także postępujemy.

6.

Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim
obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu.

7.

Uczniowie do szkoły

przyprowadzani/odbierani są przez jednego opiekuna

bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
8.

Przez objawy o których mowa w pkt 1 i pkt 6 należy rozumieć: podwyższona
temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy
z oddychaniem, uczucie wyczerpania i brak apetytu.

9.

Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły muszą zachować
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci
i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

10.

Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko może wejść na teren szkoły
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie

powinni

przestrzegać

obowiązujących

przepisów

prawa

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
e) przebywania tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.

