Zachowanie bezpieczeństwa w czasie pandemii
(świetlica, stołówka,dowozy)
1. Do świetlicy (szkolnej, przedszkolnej, terapeutycznej) 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 świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
3. Opiekunowie przyprowadzający dzieci powinni przestrzegać obowiązujących
przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in.
stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk).
4. W świetlicy i stołówce obowiązują ogólne zasady higieny, ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
5. Jeżeli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, (w tym w szczególności gorączkę, kaszel) izoluje
ucznia w izolatorium, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i
niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze
szkoły.
6. Sprzęty znajdujące się w świetlicy lub pomieszczeniach w których odbywają się
zajęcia świetlicowe są dezynfekowane.
7. W miarę możliwości uczniowie posiadają własne przybory. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
8. Pomieszczenia świetlicy są wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie
przebywania dzieci w świetlicy).
9. Uczeń wchodząc do świetlicy i na stołówkę dezynfekuje ręce (nadzór opiekuna).
10. Uczniowie i nauczyciele świetlicy nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust w
pomieszczeniach zajęć świetlicowych.
11. Na początku roku szkolnego przeprowadzane są zajęcia świetlicowe poświęcone
bezpieczeństwu zdrowotnemu w czasie pandemii koronawirusa.
12. Korzystanie z posiłków odbywa się w stołówce szkolnej.
13. W razie potrzeby dopuszcza się spożywanie posiłków w salach lekcyjnych (także w
pomieszczeniu świetlicy) z zachowaniem zasad higienicznych.

14. Czas wydawania posiłku odbywa się w godzinach zapewniającym wszystkim
osobom zapisanym na obiady, konsumpcję w prawidłowych warunkach sanitarnohigienicznych.
15. Na czas pandemii p.32 § 3 Regulaminu Świetlicy określający godziny spożywania
obiadu nie obowiązuje.
16. Blaty stołów i poręcze krzeseł dezynfekowane są po każdej grupie jedzących.
17. Pomieszczenia w których spożywane są obiady są wietrzone po każdej grupie
jedzących.
18. Podczas dowozów i odwozów organizowanych przez szkołę uczniowie nie mają
obowiązku zakrywania ust i nosa.

