Załącznik nr 3
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA UCZNIÓW
ZE SZKOŁY

Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 wywołującym 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 lub
w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
opiekunów bez 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.
3. Uczniowie są przyprowadzani przez opiekunów lub samodzielnie
przychodzą do szkoły zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
Uczniowie nieobjęci opieką świetlicową nie mogą przybywać do szkoły
przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia lekcji.
4. Uczniowie odbierani są od opiekuna przez osobę upoważnioną w
przedsionku szkoły i są doprowadzani na zajęcia. Uczniowie
samodzielnie przyjeżdżający do szkoły po wejściu i zdezynfekowaniu rąk
przebierają się i udaję się na zajęcia.
5. Opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczniów oczekują na
dziecko przed szkołą zachowując zasady:
- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;
- dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić
minimum 1,5 m;
- dystans od pracowników szkoły musi wynosić minimum 1,5 m.
6. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły powinny dezynfekować
ręce. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zrezygnowanie z
dezynfekcji na rzecz bezzwłocznego umycia rąk po wejściu na teren
placówki wodą z mydłem.
7. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z
zewnątrz do niezbędnego minimum.

8. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce
rodzic lub opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na
terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona
nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba
zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych). Ilość rodziców i opiekunów dzieci na adaptacji,
należy ograniczyć do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom
zachowanie dystansu społecznego, co najmniej 1,5 m.
9. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela wychowawcy, za
zgodą dyrektora uczeń może być doprowadzany do klasy przez jednego z
opiekunów z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i
ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w
której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych). Ilość rodziców/opiekunów dzieci wymagających takiej opieki,
należy ograniczyć do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom
zachowanie dystansu społecznego, co najmniej 1,5 m.
10. Po wejściu do szkoły i zdezynfekowaniu/umyciu rąk uczniowie
przebierają się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w
zakresie zachowania 1,5 m dystansu społecznego od innych
uczniów/pracowników szkoły.

