
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 

Informacja dla rodziców uczniów ZSPT CKU w Bojanowie 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie 

został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

2.  Do szkoły nie mogą przychodzić uczniowie, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji domowej. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić wychowawcę dziecka. 

3. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego 

na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

4. Uczeń po wejściu do szkoły  w pierwszej kolejności powinien umyć ręce wodą z mydłem. 

5. Wchodzący do szkoły uczniowie zachowują dystans społeczny min 1,5 m od drugiej osoby. 

6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 

publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły. 

7. Uczeń posiada własne, niezbędne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

8. Rodzice uczniów wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka w przypadku wystąpienia 

u niego objawów chorobowych lub złego samopoczucia (dokumentacja dostarczona we 

wrześniu do szkoły). 

9. Każdy wychowawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych numerów telefonów do 

rodziców swoich uczniów.  

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności podwyższoną temperaturę powyżej 38°C, duszności, 

problemy z oddychaniem oraz kaszel, należy odizolować ucznia zachowując minimum 2 m 

odległości od innych osób, umieścić w izolatce i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Rekomendowany 

jest własny środek transportu. 

11. Rodzice uczniów ze stwierdzonymi dolegliwościami alergicznymi, zobowiązani są dostarczyć 

wychowawcy klasy zaświadczenie lekarskie. 

12. Opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) 

przedmiotów i przyborów używanych przez ucznia w szkole. 

13. Szczepienie dzieci przeciw COVID-19 w określonych grupach wiekowych jest rekomendowane 

przez MEiN, GIS oraz MZ. 

14. Wejście osób postronnych na teren szkoły możliwe jest tylko w uzasadnionych przypadkach. 

Zalecany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. 

15. Jeżeli zaistnieje konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe 

środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: 

• zachowanie 1,5 metrowego dystansu odległości, 

• zakrycie nosa i ust, 

• obowiązkowa dezynfekcja rąk, 

• ograniczone przemieszczanie się po szkole, 

• ograniczony kontakt z pracownikami szkoły. 



16. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami 

wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, przebywających na kwarantannie lub w izolacji. 

Przez objawy infekcji dróg oddechowych rozumie się: 

• podwyższoną temperaturę ciała, 

• ból głowy i mięśni, 

• ból gardła, 

• kaszel, 

• duszności i problemy z oddychaniem, 

• uczucie wyczerpania, 

• brak apetytu. 

17. Wszyscy pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum 

Kształcenia Ustawicznego W Bojanowie są zobowiązani do stosowania i przestrzegania 

procedur  bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 . 

 

 

 

 


