O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ,
CZYLI NAJWAŻNIEJSZE ZALECENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA W SP W RADKOWIE
1. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany
jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
2. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy
zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
 obowiązkowe zakrycie nosa i ust,
 obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
3. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na
kwarantannie, w izolacji lub zdradzające objawy chorobowe.
4. Jeżeli rodzice zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka,
nie mogą go przyprowadzać do szkoły, a także sami przychodzić do szkoły.
O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a
także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną
lub oddziałem zakaźnym.
5. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń zdrowy bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Uczeń nie może przychodzić do
szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
6. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy,
nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w
sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
7. W trakcie zajęć lekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa –
zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby
korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

8. W trakcie przerw uczniowie zakrywają usta i nos (przyłbicą lub
maseczką).
9. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki; uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
10.Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych
rzeczy i zabawek.
11.Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach
higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć
ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić
uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
12.Do szkoły uczniowie dzieci przychodzą (są przyprowadzani) o
wyznaczonych godzinach (dzieci pochodzące z Radkowa przychodzą nie
wcześniej niż o godz. 08.10).
13.Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
14.Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą
przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (przedsionek wejścia
głównego), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników
szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
15.W autobusie dzieci obowiązkowo noszą maseczki/przyłbice.
16.Uczniowie nie mogą tłumnie wsiadać czy wysiadać z autobusu. Jedynie
jeden za drugim.
17.Po zmianie obuwia i odzienia wierzchniego uczniowie od razu
wychodzą z szatni, nie przesiadują w niej.
18.Podczas wchodzenia do szkoły maseczki/przyłbice są obowiązkowe.
19.Uczniowie

przychodzą

na

posiłki

w

grupach

wg

ustalonego

harmonogramu.
20.Uczniowie do odwołania mają całkowity zakaz samodzielnego
opuszczania szkoły.

