PROCEDURA POSTĘPOWANIA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW UCZNIÓW ZSZiO
w Kamiennej Górze w czasie zagrożenia COVID – 19
Rodzice, opiekunowie oraz inne osoby wchodzące na teren ZSZiO w Kamiennej Górze są obowiązani do przestrzegania
przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, zgodnych z wytycznymi MEN, MZ, GIS dla
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

1. Na teren szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych.
2. Rodzice/opiekunowie wchodzący na teren szkoły powinni przestrzegać obowiązujących
przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
3. Rodzice/opiekunowie przebywając w przestrzeni wspólnej szkoły zachowują zasady
zachowania dystansu od pracowników szkoły, uczniów min. 1,5 m,
4. Osoby wchodzące na teren szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk lub
dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu (zaleca się zakrywanie przedramieniem) oraz
unikanie dotykania dłonią oczu, nosa, ust, jak też klamek czy innych przedmiotów
5. Rodzice/ opiekunowie mają obowiązek wyposażyć swoje dziecko w maseczki ochronne,
przyłbice lub inne wymagane przez szkołę środki ochrony.
6. Rodzice/opiekunowie posyłają do szkoły wyłącznie zdrowe dzieci bez żadnych objawów
chorobowych.
7. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odbioru ze szkoły dziecka, które

przebywając na terenie szkoły zaobserwuje u siebie objawy chorobowe.
8. Rodzice/opiekunowie nie posyłają dziecka do szkoły w przypadku, gdy któryś z domowników
przebywa na kwarantannie domowej lub szpitalnej.
9. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani poinformować szkołę (wychowawca klasy, sekretariat)
o podejrzeniu zakażenia się COVID 19 przez któregokolwiek członka rodziny.
10. W związku z zasadą ograniczania przebywania w szkole osób z zewnątrz, rodzice/
opiekunowie pozostają w stałym kontakcie z wychowawcą klasy z wykorzystaniem technik
komunikacji na odległość. W tym celu należy obowiązkowo informować o każdej zmianie
numerów telefonów, adresów e – mail, itd.
11. Rodzice/ opiekunowie ograniczają do niezbędnego minimum wchodzenie na teren szkoły
i do budynków szkolnych; istnieje możliwość załatwienia formalności przez wychowawcę
klasy albo ucznia.

