Regulamin funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK
w Brzezince w czasie epidemii

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów,
którzy nie mają objawów chorobowych.
3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie są zobowiązani
do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
4. Wchodząc do szkoły uczniowie korzystają z wejścia głównego oraz od strony placu
zabaw, ta sama zasad obowiązuje przy wychodzeniu ze szkoły – zgodnie z ustaleniami.
5. Przy wejściu do budynku szkoły każdego obowiązuje dezynfekcja rąk zgodnie
z zamieszczoną instrukcją. Środki dezynfekcyjne dostępne są przy wejściach do szkoły,
na korytarzach i w salach lekcyjnych.
6. Rodzice lub opiekunowie odprowadzający dziecko do szkoły mogą wejść do budynku
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem,
b) dystans od innych osób 1,5 m,
c) stosowanie środków ochrony osobistej (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk).
7. W szkole obowiązuje ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do niezbędnego
minimum, a w razie konieczności osobę tę obowiązuje stosowanie maseczki,
rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, a także potwierdzenie swojej
obecności w szkole stosownym zapisem w zeszycie.
8. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie przebywają w salach pod opieką
nauczycieli z powodu konieczności unikania kontaktu z większą grupą osób.

9. W przypadku złego samopoczucia uczeń jest zobowiązany poinformować o tym fakcie
nauczyciela.
10. Każdego ucznia przebywającego na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny:


częste mycie rąk,



ochrona podczas kichania i kaszlu,



unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

11. Każdy uczeń przebywający w szkole posiada własne przybory i podręczniki, które
w czasie zajęć mogą się znajdować na stoliku szkolnym ucznia, w jego tornistrze lub
we własnej szafce.
12. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz wymieniania się przyborami szkolnymi
między sobą.
13. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np.
zabawek).
14. Uczniowie każdego dnia przynoszą z domu do szkoły drugie śniadanie i podpisany
bidon z wodą pitną lub inny napój bezpiecznie zapakowany - dystrybutor z wodą pitną
nie może być uruchomiony ze względu na sytuację epidemiologiczną.
15. Rzetelne przestrzeganie powyższych zasad ma na celu ochronę wszystkich osób
przebywających na terenie szkoły i powinno być priorytetem dla każdego.

Każdy z nas musi być odpowiedzialny i bezwzględnie
stosować się do wszystkich zasad bezpieczeństwa.

