ZAPISY DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY
W CZASIE EPIDEMII COVID-19

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
2. W pierwszej kolejności ze świetlicy mogą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.
3. Uczniowie uczęszczają na świetlicę w godzinach 7:00 - 15.30. Nie należy przychodzić
do szkoły wcześniej. Po przyjściu na teren szkoły, uczeń udaje się do świetlicy, kurtkę
wiesza na krześle i dopiero w czasie przerwy udaje się do swojej szafki w celu
odwieszenia odzieży wierzchniej. W przypadku uczniów klas pierwszych obowiązuje
zasada jak powyżej, przy wsparciu pani woźnej/wychowawcy.
4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani wyłącznie przez
opiekuna, który nie wykazuje objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), tylko w wyznaczonych obszarach i
tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
6. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk bądź
dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nos i ust.
Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły,
przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,
ochronie podczas kichania i kaszlu.
7. Uczniowie w miarę możliwości powinni pamiętać o zachowywaniu dystansu
społecznego. Jeśli w danej sali nie jest to możliwe, należy ograniczyć ćwiczenia i gry
kontaktowe.
8. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.
9. Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej niż raz na godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy a w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
10. Rodzice i opiekunowie odbierający uczniów ze świetlicy powinni zachować dystans
społeczny. Rodzice odbierający dzieci z sali 6H wchodzą wejściem głównym, pozostają
w wyznaczonej strefie i zgłaszają się do portierni. Rodzice odbierający dzieci młodsze
z Sali Gościnnej wchodzą wejściem od strony gimnazjum, podają swoje dane w
portierni w celu przywołania dziecka, pozostają w wyznaczonej strefie. W
szczególnych przypadkach wejście osoby odbierającej do szkoły jest możliwe, ale tylko
wyznaczoną trasą i osoby te mogą wchodzić wyłącznie do drzwi pomieszczenia

świetlicowego z osłoną ust i nosa oraz z zachowaniem zasady – jeden rodzic z
dzieckiem, w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem. Po wejściu do budynku
szkoły i przed jego opuszczeniem powinni przeprowadzić dezynfekcję rąk.
11. W trakcie zajęć świetlicowych w sali gościnnej, podczas stałej obecności dwóch
nauczycieli, następuje podział na dwie grupy świetlicowe, aby ograniczyć liczebność
uczniów w grupach.
12. Uczeń w drodze do/ze szkoły powinien być zabezpieczony w środki ochrony osobistej.
Na terenie szkoły (poza przerwami) nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, jednak
uczeń może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Mydło, ciepłą wodę i
płyn dezynfekujący w placówce zapewnia szkoła.
13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy które mogą sugerować chorobę
zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
powinien powiadomić pielęgniarkę, która odizolowuje ucznia w odrębnym
pomieszczeniu (sala 007H), zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób.
Następnie pielęgniarka lub pracownik sekretariatu szkoły niezwłocznie zawiadamia
rodziców/opiekunów prawnych o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły. W
przypadku, kiedy rodzic nie odbiera telefonu prywatnego, który podał na karcie
zgłoszenia do świetlicy, szkoła zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z zakładem
pracy rodzica.
14. Uczeń, u którego ktoś ze wspólnego gospodarstwa domowego przebywa na
kwarantannie, musi pozostać w domu (nie przychodzi do szkoły), gdyż w takiej sytuacji
wszyscy domownicy podlegają kwarantannie.
15. W miarę możliwości w ramach zajęć świetlicowych, należy prowadzić zajęcia ruchowe
na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do niech
dostęp.
16. Uczniowie są zobowiązani do posiadania własnych przyborów, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Należy pamiętać, iż
uczniowie nie wymieniają się przyborami między sobą.
17. Dzieci przynoszą do szkoły jedynie niezbędne przedmioty. Nie mogą zabierać do szkoły
niepotrzebnych przedmiotów, takich jak: zabawki, samochodziki, maskotki etc.

