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Wytyczne bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące od dnia 1 września 2020 r. na 

terenie Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Janczowej 

Organizacja zajęć w oddziale przedszkolnym: 

1. Do szkoły może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

2. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych w wyznaczonych 

godzinach (przyprowadzanie: 7:30 – 7:40 lub 8:00 – 8:15, odbieranie od 12:45 – 13:00). 

W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci do oddziału przedszkolnego mogą wchodzić do 

przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:  

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. W miarę możliwości należy ograniczyć 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. 

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować dziecko  

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości 

od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności 

odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

7. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby 

dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni 

zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.  

 


