Procedury postępowania w czasie kwarantanny w czasie konsultacji w SP4

- Przy wejściu głównym do szkoły (przy stołówce szkolnej) zostały wyłożone oświadczenia dla rodziców uczniów,
którzy będą korzystać z konsultacji w szkole. Dobrze by było gdyby uczniowie klas ósmych jeszcze dzisiaj do
godziny 16.00 odebrali te oświadczenia i w poniedziałek przynieśli wypełnione. Jeśli tego nie zrobią dzisiaj to
mogą to zrobić w poniedziałek i przynieść na następne zajęcia.
- Na stronie szkoły znajdują się procedury postępowania w trakcie konsultacji
- Przy wejściu do szkoły będzie prowadzony rejestr wejść i wyjść
- Każdy z Państwa , który będzie prowadzić konsultacje też będzie wypełniał oświadczenie.
- Do szkoły będziemy wchodzić i wychodzić tylko wejściem głównym.
- Ewentualne przerwy będą na boisku szkolnym z zachowaniem środków bezpieczeństwa
- Biblioteka będzie czynna codziennie od godz. 8 do godz. 13
- W godzinach od 10 do 12 codziennie będzie miała dyżur p.Dybicka w swoim gabinecie
- Świetlica szkolna będzie czynna codziennie od godz. 8 do godz. 14
- Proszę o przekazanie następującej informacji uczniom korzystających z konsultacji

Uczniu,
1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w
izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel
będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od
innych uczniów.
5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do
stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
7.
8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj
dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę
innym w tym zakresie.
10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
11. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania
książek

