SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU
PROCEDURA PRZYCHODZENIA I WYCHODZENIA Z PLACÓWKI
1.
Rodzic jest świadomy możliwości zarażenia się, swoich domowników, pracowników
placówki i innych uczniów w placówce COVID-19.
2.
Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Rodzice są zobowiązani do informowania
na bieżąco o zmianie w/w czynników.
3.
Uczniowie ze zmniejszoną odpornością na choroby zgodnie ze wskazaniem lekarza
mają możliwość pozostania w domu i nauki zdalnej po uprzednich ustaleniach rodziców
z Dyrektorem Szkoły.
4.
Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
5.
W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
6.
Przy wejściu do budynku szkoły jest zamieszczona informacja o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
7.
Przyjście do szkoły:
1)
uczniowie przy wejściu do placówki rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków
ostrożności – dezynfekują ręce lub od razu je myją;
2)
przebywanie osób z zewnątrz w placówce jest ograniczone do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk) w wyznaczonych obszarach;
3)
każda osoba wchodząca do placówki ma obowiązek skorzystania z płynu
dezynfekującego do rąk;
4)
opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej 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);
5)
osoby wchodzące do placówki zachowują dystans społeczny przynajmniej 1,5 metra;
6)
na zajęcia przychodzą osoby zdrowe – bez objawów chorobowych;
7)
nie należy przychodzić do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji;
8)
objawy infekcji występujące u ucznia, na przykład: podwyższona temperatura
(temperatura równa i wyższa od 37,5 °C), kaszel, katar, osłabienie, biegunka, zmiany na
skórze, zapalenie spojówek, ból głowy, wymioty wykluczają jego uczestnictwo w zajęciach;
9)
w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała (temperatura równa
i wyższa od 37,5 °C), kaszlu, kataru, zaczerwienienia spojówek lub innych objaw infekcji
placówka ma prawo odmówić przyjęcia ucznia na zajęcia. Dyrektor może poprosić rodzica
o skontaktowanie się z lekarzem w celu wykluczenia choroby spowodowanej COVID– 19.
8.
Na czas trwania pandemii wprowadza się bezwzględny zakaz przynoszenia rzeczy
z domu poza koniecznym sprzętem/narzędziami/materiałami do przeprowadzenia zajęć.

9.
Placówka posiada aktualne numery kontaktowe rodziców w celu szybkiego kontaktu.
Rodzice są zobowiązani do ich systematycznej aktualizacji w przypadku zmiany numerów
telefonów.

