Najważniejsze wytyczne dla dzieci i rodziców oddziałów przedszkolnych
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku na podstawie
procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania
COVID-19 w oddziałach przedszkolnych obowiązujących
od 1 września 2020 roku
opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych
szkół i placówek od 1 września 2020 r.

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. Dzieci mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych
3. Rodzic lub opiekun ucznia bezzwłocznie informuje sekretariat szkoły

o fakcie przebywania któregokolwiek z domowników na kwarantannie lub
w izolacji.
4. Rodzice obowiązani są przekazywać istotne informacje o stanie zdrowia
dzieci.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci doprowadzają dziecko na teren szkoły
w wyznaczone miejsce wchodzenia dziecka do budynku – wejście boczne
przy boksach na rowery:
- Grupa 0a – od godz. 7.40 do 7.50
- Grupa 0b - od godz. 7.30 do 7.40
Rodzice nie wchodzą do budynku!
6. Osoby odbierające dzieci również czekają przy wejściu bocznym.
7. Do szkoły rodzice mogą wchodzić tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi i pracowników
szkoły min. 1,5 m,
c) 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).
8. Wskazane jest codzienne poranne mierzenie temperatury u dziecka przez
rodziców.

9. Rodzice zobowiązani są do wyrażenia zgody na pomiar temperatury
termometrem bezdotykowym u dziecka, u którego zostaną zaobserwowane
objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych.
10. Rodzice i opiekunowie każdego z uczniów zobowiązani są do pozostawienia
u wychowawcy numeru telefonu wraz z imieniem i nazwiskiem osoby, która
odbierze ucznia przebywającego w izolatorium w ciągu godziny od
powiadomienia o takim fakcie.
11. Dzieci dojeżdżające do szkoły autobusem zobowiązane są do zakładania
maseczek.
12. Dziecko posiada własne przybory i podręczniki.
13. Dzieci nie wymieniają się przyborami i zabawkami między sobą. Nie
przynoszą do przedszkola niepotrzebnych zabawek oraz innych
przedmiotów.

