Informacje dla uczniów
Zasady bezpieczeństwa związane z zapobieganiem
rozprzestrzeniania się COVID-19

1. Do szkoły przychodź, gdy jesteś zdrowy - (nie masz objawów chorobowych takich jak
katar, kaszel, gorączkę) oraz gdy nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie.
2. Na terenie szkoły zasłaniaj nos i usta maseczką/przyłbicą (wyjątek stanowią sale
lekcyjne).
3. Zakrywaj nos i usta również, kiedy rozmawiasz z inną osobą lub wychodzisz z sali
lekcyjnej.
4. Zdezynfekuj ręce przed wejściem do szkoły/ sali lekcyjnej oraz używaniem kredy/ pisaka
do tablicy.
5. Po wejściu do szkoły kieruj się bezpośrednio do sali, w której masz lekcję (w szkole do
odwołania nie ma obowiązku zmiany obuwia).
6. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów. Podczas przerw zachowaj bezpieczny odstęp

od innych osób.
7. W sali lekcyjnej nie przekraczaj wyznaczonych linii.
8. Do szkoły przynoś tylko przybory szkolne oraz potrzebne materiały.
9. Korzystaj z własnych przyborów szkolnych oraz spożywaj swoje jedzenie i picie.
10. Pamiętaj o zasadach higieny. Często myj ręce, szczególnie przed jedzeniem i wyjściem
z toalety.
11. Przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk oraz wkładania i zdejmowania maseczki.
12. Nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
13. Zasłaniaj usta zgięciem łokcia, kiedy kichasz lub kaszlesz.
14. Jeżeli poczujesz się źle natychmiast powiadom o tym nauczyciela.
15. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

Informacje dla nauczycieli
1. Zakrywanie ust i nosa dotyczy całego budynku z wyłączeniem sal lekcyjnych.
2. Sale lekcyjne należy wietrzyć na każdej przerwie a w razie potrzeby również podczas
lekcji.
3. W salach lekcyjnych została wyznaczona strefa dla nauczyciela, której uczniowie nie
powinni przekraczać - należy o tym przypominać uczniom.
4. Przypominajmy uczniom również o:

a) zakrywaniu nosa i ust w częściach wspólnych (korytarze, toalety, szatnie),
b) zasadach higieny (częste mycie rąk szczególnie przed jedzeniem i po wyjściu
z toalety),

c) zasłanianiu nosa i ust zgięciem łokcia podczas kaszlu, kichania,
d) zachowaniu dystansu społecznego podczas przerw,
e) przynoszeniu tylko potrzebnych przyborów i materiałów,
f) korzystaniu z własnych podręczników, przyborów oraz spożywania własnych
posiłków i picia,

g) konieczności

informowania

nauczycieli

o

każdym

samopoczucia,

h) nieprzychodzeniu do szkoły z objawami chorobowymi.

przypadku

złego

