WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII
COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. F. CHOPINA
w SOCHACZEWIE
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun
prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.
2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania
epidemii COVID-19.
3. Rodzice zobowiązani są do udostępnienia co najmniej dwóch możliwości kontaktu (numery
telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
4. Rodzice zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji na temat stanu
zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie w tym
zakresie.
5. W przypadku zaistnienia alergii dziecka na środki do dezynfekcji, rodzic/opiekun prawny
zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w odpowiednie środki do dezynfekcji rąk, na które
dziecko nie jest uczulone. Dziecko może również zdezynfekować każdorazowo ręce myjąc je
wodą z mydłem.
6. 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
kaszlu.
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I.
Przyprowadzanie i przychodzenie dzieci do szkoły
Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich
jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, biegunka, ból mięśni, brzucha, głowy.
Opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej
szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch
metrów.
Uczniowie, którzy przychodzą do szkoły samodzielnie przychodzą do szkoły zdrowi, bez
objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, biegunka, ból
mięśni, brzucha, głowy.
Uczeń, który wykazuje jakikolwiek ww. objaw chorobowy nie zostanie w tym dniu wpuszczony
na teren szkoły.
Zgodnie z wytycznymi GIS uczeń, u którego w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w
izolacji nie może przebywać na terenie szkoły.
Rodzic oraz dzieci i młodzież przy wejściu do szkoły zobowiązani są do skorzystania z płynu

dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym.
9. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż jest to konieczne.
10. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób
trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
11. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek
założenia maseczki na usta i nos oraz obowiązek zdezynfekowania rąk przed wejściem.
12. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych
z materiałów pluszowych lub tkanin.
13. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować
się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i
przyborami z innymi uczniami oraz nie może ich pożyczać.
II.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien założyć maseczkę zasłaniającą nos i usta. Przed
wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
2. Rodzic może przebywać w oczekiwaniu na dziecko jedynie w strefie do tego wyznaczonej
zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi osobami oraz
ograniczając do minimum czas oczekiwania na dziecko.
3. W strefie dostępnej dla rodziców/opiekunów prawnych może jednocześnie przebywać
maksymalnie 6 osób. Zaleca się oczekiwanie na dziecko przed szkołą.
4. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza
je do rodzica/ prawnego opiekuna.
5. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,
poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

