Wytyczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sokołowie Podlaskim
obowiązujące 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. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych. W drodze do i ze szkoły obowiązkiem rodziców/opiekunów z dziećmi
oraz uczniów jest przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Obowiązkiem wszystkich wchodzących do budynku szkoły (uczniów, pracowników,
rodziców) jest dezynfekcja rąk.
5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły – hall
przy wejściu - z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie
min. 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, zachowując również dystans od
uczniów i pracowników szkoły min. 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6. Rodzic, który załatwia sprawy formalne w sekretariacie szkoły (nie może posiadać
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych), zobowiązany jest
do przestrzegania środków ostrożności – wejście pojedynczo, dystans, osłona nosa
i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
7. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
8. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni w miarę możliwości zachowywać
dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
9. Każda grupa uczniów korzysta z odrębnej szatni. Do szatni wchodzą tylko uczniowie
– max. 3 osoby (zasada obowiązuje podczas przyjścia do szkoły jak i wyjścia
po skończonych zajęciach).
10. Uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
11. Uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek,
maskotek itp.).
12. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie powinni zachowywać dystans
społeczny, a w przypadku braku takiej możliwości zasłaniać nos i usta. W miarę
możliwości w czasie przerw, uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego, placu
zabaw oraz przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

13. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości
po każdych zajęciach.
15. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
16. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu.
Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny.
17. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej, świetlicy, stołówki szkolnej
przestrzegając wytycznych opracowanych dla ww. pomieszczeń.
18. Do odwołania zawiesza się wszelkie wyjścia poza teren szkoły.
19. Obowiązkiem wszystkich przebywających w szkole jest regularne mycie rąk wodą
z mydłem, dezynfekcja rąk; nauczyciele powinni dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.
20. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, np. infekcję dróg oddechowych,
w tym w szczególności gorączkę, kaszel (nauczyciel może zmierzyć termometrem
bezdotykowym temperaturę ciała ucznia), zostaje odizolowany w odrębnym
pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie
powiadamia się rodziców/opiekunów. Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest pilne
i bezzwłoczne odebrania ucznia ze szkoły.
21. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

