Sytuacja epidemiczna pozwala na powrót do normalnej pracy szkół –
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Pamiętaj! Dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem.
To również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej!
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2022 r.
od 28 marca zostaje cofnięte zalecenie noszenia maseczek ochronnych na terenie szkoły.
Jednakże dla bezpieczeństwa uczniów jak i pracowników w dalszym ciągu obowiązują
zasady:
Uczniowie wchodzą i wychodzą do/z szkoły wejściem głównym.
Na terenie budynku szkoły obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób postronnych bez
zgody dyrektora szkoły. Strefą wydzieloną (czyli ogólnie dostępną) jest jedynie przedsionek,
do którego wchodzą rodzice dzieci odbieranych ze świetlicy.
Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
W szkole obowiązują ogólne zasady higieny. Zalecane jest, aby każdy uczeń, pracownik jak
i ewentualny gość po wejściu na teren szkoły zdezynfekował ręce. Pojemniki z płynem
dezynfekującym znajdują się przy drzwiach wejściowych do budynku, w salach lekcyjnych,
toaletach i innych pomieszczeniach szkoły. Wskazane jest jak najczęstsze mycie rąk według
wywieszonych w toaletach instrukcji, pod ciepłą, bieżącą wodą przy użyciu mydła.
Uczeń powinien dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalnie się
odżywiać, myć ręce przed spożywaniem posiłków, a podczas spożywania korzystać z osobnych
kubków, sztućców, talerzy, itp..
Uczeń/pracownik powinien stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu
i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je.
Należy jak najczęściej wietrzyć sale zajęć, części wspólne (korytarze) w czasie przerw, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na
terenie szkoły.
Wszyscy nauczyciele obowiązkowo prowadzą zajęcia w wyznaczonych salach, zgodnych
z planem lekcji, zamiana sal może nastąpić jedynie za zgodą dyrektora szkoły.

