PROCEDURA FUNKCJONOWANIA UCZNIÓW ZSZiO
w Kamiennej Górze w czasie zagrożenia COVID – 19
Uczniów ZSZiO w Kamiennej Górze obowiązują przepisy prawa związane z bezpieczeństwem zdrowotnym
obywateli, zgodne z wytycznymi MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020r

1. Do szkoły na zajęcia lekcyjne mogą uczęszczać uczniowie bez żadnych objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
2. Zabrania się przychodzenia do szkoły uczniom, u których w rodzinie jeden członek przebywa
na kwarantannie domowej lub szpitalnej.
3. Zobowiązuje się uczniów, rodziców, opiekunów do natychmiastowego powiadomienia szkoły
(wychowawca klasy) o zachorowaniu ucznia, objęciu go kwarantanną lub objęciu
kwarantanna członka rodziny ucznia.
4. Każdorazowe wejście uczniów do budynku szkoły wymaga obowiązkowego zakrycia nosa
i ust maseczką ochronną lub przyłbicą, zabezpieczone we własnym zakresie.
5. Przy wejściu do budynku szkoły uczniowie są zobowiązani do dezynfekowania rąk, wg
zamieszczonej instrukcji.
6. Maseczki lub inne środki ochrony uczniowie mogą zdjąć wyłącznie po wejściu do sali
lekcyjnej i zajęciu wyznaczonego przez nauczyciela miejsca siedzącego.
7. Uczniowie mają obowiązek założyć maseczkę lub przyłbicę na polecenie nauczyciela lub
innego pracownika szkoły.
8. Każdorazowe wyjście uczniów z sali lekcyjnej do części wspólnych szkoły (korytarze, toalety,
sekretariaty) wymaga obowiązkowego zakrycia nosa i ust maseczką lub przyłbicą.
9. Uczniowie niestosujący się do nakazu zakrycia nosa i ust maseczką nie będą wpuszczani na
teren szkoły (nieobecność nieusprawiedliwiona w szkole).
10. Uczniowie poruszając się po częściach wspólnych mają obowiązek zachować w miarę
możliwości wymagany dystans społeczny
11. Uczniowie mają obowiązek posiadania własnych przyborów i podręczników, które w czasie
zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia.
12. Zabrania się uczniom wymieniania się przyborami szkolnymi, jedzeniem oraz napojami
pomiędzy sobą.
13. W czasie zagrożenia Covid – 19 zabrania się uczniom korzystania z szafek szkolnych.
14. Zaleca się uczniom w czasie przerw pobyt na świeżym powietrzu (parki przyszkolne)
z zachowaniem w miarę możliwości dystansu społecznego.
15. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
16. Przy przemieszczaniu się uczniów w ciągach komunikacyjnych (schody) nie zaleca się
dotykania dłonią balustrad.

17. Zaleca się uczniom otwieranie drzwi w rękawiczkach ochronnych lub łokciem.
18. Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu (zaleca się zakrywanie
przedramieniem) oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
19. Jeżeli uczeń przebywający w szkole zaobserwuje u siebie objawy chorobowe, jest on
zobowiązany
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prowadzącego lekcję lub wychowawcę klasy.
20. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów u pracodawców
podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów
odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla
zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
21. Po zakończonych zajęciach lekcyjnych uczniowie bezzwłocznie opuszczają teren szkoły.
22. W przypadku nagłego zachorowania uczniów, muszą oni być odebrani przez rodzica/
opiekuna którzy nie mają bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych.
23. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.
24. Zużyte jednorazowe maseczki ochronne lub jednorazowe rękawiczki należy wyrzucać do
wyznaczonych pojemników znajdujących się na korytarzach szkolnych.
25. Uczniów w czasie trwania zajęć lekcyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania
terenu szkoły.

