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PRoCEDURA BEzPlEczEŃsTWA
W oKREslE PANDEMll covlD_19

oBowtĄzuJĄcA w śwleTltcyszKoŁy poDsTAwowEJ NR

7

z oDDzlAŁAM l DWUJ ĘzYczNYM l
W NOWYM SĄCZU

1,.

od 1 wrześnla2o20r. uczniowie klas l-tll mogą braĆ udział w zajęciach
wychowawczo-o

p ie ku

ńczych orga n izowa nych w świetlicy szko

l

n

ej.

2. Szkoła organizuje zajęcla świet|icowe wyłącznie dla uczniów, którYch
rodzice / op

ie ku

nowie

p

rawn i

p ra

cują zawod owo.

3. Rodzic/opiekun prawny wypełnia deklarację informując w jakich dniach
igodzinach dziecko będzie korzystało ze świetlicy.

4. Należy ograniczyć do minimum czas przebywania dziecka w Świetlicy
szkolnej.

5. Do świetlicyszko|nej przychodzą wytącznie uczniowie zdrowi, bez
jakichkolwiek objawów infekcji dróg oddechowych.

6. Do świetlicyuczniowie są przyprowadzani/odbierani wytącznie przez
osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub
izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do świetlicy.

7. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający dziecko do, Świetlicy szkolnej
tub odbierający z niej dziecko ma prawo wstępu jedynie do strefy

wyznaczonej z obowiązkowym zachowaniem odstępu społecznego. Jeżeli
we wskazanej strefie znajduje się zbyt wiele osób, kolejni
rodzicef opiekunowie prawni muszą zaczekać przed wejściem.

Zabronione jest swobodne przemieszczanie się uczniów po terenie
szkoły.

9. Jezeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie
odizolowane w izolatorium a rodzice/prawni opiekunowie zostaną o tym
fakcie niezwłocznie powiadomieni oraz zobowiązani do pilnego odbioru
dziecka ze szkoły.
].0.Rodzice/ opiekunowie prawni maja obowiązek podania numeru telefonu
w celu szybkiej komunikacji.
1,1,.Zajęcia

świetlicoweodbywają się w sali śwletlicy, w razie konieczności

mogą być wykorzystane inne sale.

tz.Z sali usunięto przedmioty

i

sprzęty, których nie można skutecznie

zdezynfekować, pozostałe będą dezynfekowane na bieząco.
13.

Salę świetlicynależy wietrzyć co najmniej raz na godzinę

i

systematyczn ie dezynfekować.

t4.Uczen korzystający ,z zajęć świetlicowychpowinien być wyposażony w
blok rysunkowy, papier kolorowy, klej, nożyczki, kredki, kolorowanki.
].5,Uczniowie nie mogą wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi.
16.

W trakcie zajęc świetlicowych uczniowie mogą korzystać z

boiska

szkolnego oraz przebywać na świezympowietrzu, przy zachowaniu
zmianowości grup idystansu pomiędzy nimi.
17. Na

leży ogra niczać a ktywności sprzyjające konta ktowi pom iędzy uczn

ia m i.

t&.Przy wejściudo świetlicy szkolnej znajdują się numery telefonów do
wtaściwejsta cj i sa n ita rno-e pide m iologicz nej or az oddzialu zakaźnego.
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