
INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW 
Dom 

 
1. W domu należy prowadzić wnikliwą obserwację dziecka, która pozwoli 

dostrzec symptomy zakażenia. Najczęściej jest to katar, kaszel, biegunka, 

przekrwienie błony śluzowej nosa, bóle głowy. 

2. COVID- 19 rozprzestrzenia się drogą kropelkową, istotne jest więc 

przestrzeganie zasad higieny – zakrywanie ust  chusteczką lub rękawem przy 

kaszlu, kichaniu, częste dokładne mycie rąk,  , na co w domu należy zwracać 

uwagę. Należy także przypominać o unikaniu  dotykania twarzy, zachowaniu 

bezpiecznej odległości od innych osób. 

3. Jeśli dziecko źle się czuje powinno zostać w domu. 

4. Należy dziecko  izolować od innych domowników, którzy źle się czują. 

5. Nie należy posyłać dziecka do szkoły, jeśli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. 

6. Jeżeli u dziecka występuje podejrzenie zakażenia COVID – 19 – należy udać 

się do szpitala do oddziału zakaźnego, skontaktować się z Powiatową Stacją 

Sanitarno – Epidemiologiczną i powiadomić o sytuacji dyrektora szkoły.  

 

 

 
 



Szkoła 
1. Uczniowie/rodzice  mogą wchodzić do szkoły wyłącznie od ul. Św. Kingi.  

2. Rodzice pozostają wyłącznie w strefie bezpieczeństwa(przedsionek szkoły). Przy odbieraniu 

młodszych dzieci informują o zamiarze pracownika szkoły, który przyprowadza ucznia do 

strefy bezpieczeństwa. 

3. W strefie bezpieczeństwa( przedsionek szkoły) uczniowie dezynfekują ręce wg instrukcji przy 

dozowniku. 

4. Zdejmują maseczkę: maseczkę wielorazowego użytku chowają do woreczka foliowego, a 

następnie do plecaka; maseczkę jednorazową – wkładają do woreczka foliowego i wyrzucają 

do kosza. 

5. Poddają się pomiarowi temperatury, którą wykona pracownik szkoły. 

6. W razie potrzeby uczeń może skorzystać z szatni, wyłącznie z własnej szafki. 

7. Uczniowie samodzielnie udają się do sali, w której będą odbywały się zajęcia 

opiekuńcze/konsultacje. 

8. Uczniowie nie mogą się przemieszczać po obiekcie. 

9. W czasie przerw, regulowanych przez nauczyciela, uczniowie przebywają pod jego opieką, w 

grupie zajęciowej bez możliwości kontaktowania się z innymi grupami. 

10.W czasie przerw uczniowie przestrzegają zasady dystansu. 

11.Uczniowie korzystają w szkole wyłącznie z własnych przyborów i  

         podręczników, nie przynoszą do szkoły zabawek lub innych    

         niepotrzebnych przedmiotów. 

12. Spożywanie przez uczniów posiłków jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach – w 

zależności od liczby uczniów: w sali, w której odbywają się zajęcia lub w stołówce szkolnej. 

13. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych uczeń natychmiast zostanie 

umieszczony w izolatorium (gabinet pielęgniarki),  

a rodzice – niezwłocznie po powiadomieniu przez dyrektora szkoły o sytuacji, zgłaszają się 

po dziecko i udają się do lekarza/do oddziału zakaźnego szpitala w zależności od stanu 

zdrowia dziecka. 

14. W sytuacji podejrzenia o zakażenie COVID – 19,  po odizolowaniu ucznia, po powiadomieniu 

rodziców, dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia Powiatową Stację Sanitarno – 

Epidemiologiczną i postępuje zgodnie z zaleceniami. 

 

Dyrektor szkoły  
        Bogumiła Moskaluk 

 


