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SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE, 

NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE 
 
 
 

Uprzejmie przypominamy, że wszystkie osoby wchodzące do 
szkolnego budynku obowiązuje Regulamin w związku 
z przeciwdziałaniem COVID. Bardzo istotnym punktem 
Regulaminu jest zapis, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez 
objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 
 
Tymczasem w pierwszym tygodniu zajęć dochodziło do sytuacji naruszania 
tej ważnej dla nas wszystkich zasady. Ponawiamy więc APEL 
o RESPEKTOWANIE zasady wzajemnej ochrony naszego zdrowia. 
Dla przypomnienia, poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy tego 
Regulaminu, cała jego treść jest umieszczona na szkolnej stronie 
internetowej. 
 
 Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku 
 Marta Nowaczyk-Łapińska, Dyrektor Szkoły 
 
 
 
 
 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich 

obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

3. Opiekunowie dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły w obrębie wyznaczonej 

„strefy rodzica” a w uzasadnionych przypadkach poza „strefę” zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci 

maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 
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4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki. 

5. Obowiązuje stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej. 

6. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz – 

„strefie rodzica” lub holu przed sekretariatem wyłącznie w sytuacji oczekiwania 

na wejście do sekretariatu. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie 

rękawiczek jednorazowych. 

7. Sekretariat obsługuje osoby pojedynczo. 

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), 

odizolowuje ucznia w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, tzw. garderoby i 

niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu) oraz dyrektora lub 

wicedyrektora lub kierownika sekcji o zaistniałej sytuacji. 

9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

10. Ustala się bezpieczne zasady korzystania z szatni, między innymi aby uniknąć 

kontaktu dzieci z różnych klas: 

a) w przypadku większej ilości korzystających osób zasada oczekiwania na swoją 

kolej, 

b) nie tworzenia tłoku, 

c) przebywania w szatni możliwie najkrócej jeśli inne osoby także chcą z niej 

skorzystać, 

d) obowiązek prawidłowego założenia maseczki na czas pobytu w szatni, 

Powyższe dotyczy wszystkich korzystających z szatni. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia.  

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. W pomieszczeniu zwanym ‘garderobą’ wyznacza się miejsce, w którym będzie 

można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg 

oddechowych 

i wyposaża się je w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Przeprowadza się dodatkowe 

sprzątanie, w tym dezynfekcję tego miejsca po jego opuszczeniu przez izolowaną 

osobę. 

3. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej, 

powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności 

dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania 

się stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym 

odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności 

pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej 

(uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla 

pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod 

numer alarmowy 999 lub 112. 
 


