Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa opracowane na podstawie wytycznych
MEN, GIS i Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2020/2021
Uczeń przychodząc do szkoły nie może mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych, a domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
Uczniów przyprowadzają i odbierają ze szkoły opiekunowie bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych. Opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie samodzielnie uczęszczający do szkoły
przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
Rodzice/opiekunowie ucznia odprowadzają dziecko do drzwi wejściowych szkoły. Do szatni
przyprowadzani są tylko uczniowie klas pierwszych (przez pierwszy tydzień roku szkolnego) oraz
uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Dziecko może przyprowadzić jeden opiekun,
zachowując dystans od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m. Obowiązuje stosowanie
środków ochronnych (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz brak objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Rekomenduje się noszenie przez nauczycieli i uczniów maseczek lub przyłbic w przestrzeniach wspólnych
(podczas przerw śródlekcyjnych) oraz zachowanie dystansu.
Zdecydowanie ogranicza się uroczystości szkolne oraz wycieczki, wyjścia do kin, teatrów, muzeów.
Uczniowie jak najczęściej korzystają z boisk szkolnych oraz przebywają na świeżym powietrzu na terenie
szkoły przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
Rodzice powinni wchodzić do szkoły w godzinach pracy szkoły tylko w wyjątkowych sytuacjach, które
wymagają ich obecności i nie wprowadzać osób towarzyszących. Pierwszy kontakt z sekretariatem
powinien odbywać się w formie telefonicznej lub elektronicznej.
Osoby z zewnątrz, przebywające na terenie szkoły, mają obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcję
dłoni przy wejściu do szkoły.
Należy zapewnić sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest
kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. W związku z powyższym rodzice zobowiązani
są do podania aktualnych numerów telefonów i danych adresowych.
Wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny i wytyczne GIS.

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem:
1. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole niepokojących objawów
najszybciej należy zawiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia.
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3. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Białymstoku tel. 85 7325236 lub 222 500 115 oraz organ prowadzący tel. 85 869 6330.
4. Po przyjeździe rodziców zabierają oni dziecko ze szkoły i podejmują decyzję o dalszym
postępowaniu.
5. Dalsze działania podejmuje dyrektor w porozumieniu z SANEPID-em i organem prowadzącym.

