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Wytyczne dla uczni6w i rodzic6w/opiekun6w

58 i Przedszkole Miejskie nr 94
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odpowiadaja za bezpieczeristwo uczni6w w drodze ds i ze szkofy.

3.    Opiekunowie odprowadzajacy uczni6w moga wchodzi6 do przestrzeni wsp6lnej  szkoly
(przestrzeh na parterze szkofy wyznaczona czerwonymi tasmami), zachowuj ac zasady :

a)    1  opiekun z dzieckiem/dzie6mi,
b)   dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dzie6mi min.1,5 in,
c)   opiekun    moze    przebywa6    w    wyznaczonej    przestrzeni    pod    warunkiem

posiadania   ostony    nosa   i    ust   oraz   po    dezynfekcji    rak   lub    nalozeniu
j ednorazowych r?kawiczek,

d)   dystansu od pracownik6w szkofy min.1,5 in,
4.    Uczniowie  po  wejsciu  do  szkofy  zobowiazani  sa  do  dezynfekcji  rak,  a  po  wyjsciu

z szatni  do ich umycia.  Podczas kichania i kaszlu zobowiazani  sa zakrywa6 usta i mos.
Uczniowie proszeni sa o unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

5.    Ogranicza si? przebywanie w szkole os6b z zewnatrz do niezb?dnego minimum. Osoby
wchodzace poza strefe wsp61na zobowiazane  sa do zakrycia usta i  nosa,  dezynfekcji
rak, wypctnienia formularza dla gosci,  stanowiacego zalacznik nr  1  oraz poddania si?

pomiarowi  temperatury  ciala  termometrem  bezdotykowym.  Je§li  temperatura  ciala
wynosi 37,5 oraz wi?cej  osoby nie sa wpuszczane na teren szkcty.

6.    W   sprawach   niewymagajacych   bezpo§redniego   kontaktu   z   pracownikami   szkofy
rodzice  moga  si?  kontaktowa6  ze  szkofa  z  wykorzystaniem  technik  komunikacji  na
odlegloi6:

a)   z wykorzystaniem dziennika elektronicznego,
b)   stuzbowych adres6w e-mail nauczycieli,
c)   adresu e-mail szkofy `'   `=`(1!,    ,)1'

d)   telefonicznie pod numerem telefonu 42 679 25 64.
7.    W  szkole  moze  by6  mierzona  temperatura  ciala  uczniom  za  pomoca  termometru

bezdotykowego. Termometr j est regularnie dezynfekowany.
8.    Jesli  nauczyciel  lub  inny  pracownik  szkofy  zaobserwuje  u  ucznia  objawy  mogace

wskazywa6 na infekcj? dr6g oddechowych, w tym w szczeg6lnosci goraczk? lub kaszel,
£ot>owiquany jest pi-zchazac informacj? dyi-ektorowi  i  odizolowac ucznia w gat)inecie

piel?gniarki   szkolnej   zapewniajac  minimum   2   metry   odleglosci   od  innych  os6b,
niezwlocznie  powiadomi6  rodzic6w/opiekun6w  o  koniecznosci  odebrania  ucznia  ze
szkofy.

9.    W czasie trwania zaje6 i  przerw uczniowie (w miare mozliwosci) zachowuja dystans
spofeczny.

10. Uczed posiada wlasne przybory i podr?czniki, kt6re w czasie zaj e6 moga znaj dowa6 si?
na stoliku szkolnym ucznia lub w teczce/torbie/tomistrze ucznia.

11. Uczniowie nie powinni wymienia6 si? przyborami szkolnymi mi?dzy soba.
12. Uczniowie  zostawiaja  w  szatni  okrycie  wierzchnie  i  zabieraja  wszystkie  potrzebne

rzeczy, z kt6rych b?da korzysta6 w ciagu dnia.
13 . W jednym boksie szatni jednoczesnie moze przebywa6 5 uczni6w.

ul. Janosika 136, 92-108 toclz
tel. 667-626-660
fax. 42 679 25 64
kontakt@zszp6.elodz.edu.pl


