Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.
I.

Ogólne zasady postępowania na terenie szkoły.

1. Plac zabaw znajdujący się przy szkole zostaje całkowicie zamknięty dla osób postronnych.
2. Szkoła zostaje całkowicie zamknięta dla osób postronnych. Na teren szkoły nie mogą
wchodzić osoby trzecie. W wypadku konieczności kontaktu z sekretariatem szkoły koniecznie
jest wcześniejsze umówienie się telefoniczne lub przez pocztę elektroniczną.
3. W wyjątkowych sytuacjach związanych z koniecznością załatwienia nagłych spraw w
sekretariacie szkoły petent po zadzwonieniu otrzyma informację, o której godzinie może
przyjść do szkoły.
4. Petent po wejściu do budynku szkoły oczekuje na Panią woźną. Musi mieć ubraną maseczkę
ochronną oraz zdezynfekować ręce przygotowanym środkiem odkażającym.
5. Woźna prowadzi rejestr osób wchodzących do budynku szkoły.
6. Kontakt z dyrekcją szkoły możliwy jest telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną
i mobidziennik.
7. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły lub innymi pytaniami dotyczącymi
pracy szkoły należy kierować na adres mailowy szkoły lub na mobidziennik.
8 . Bezpośredni kontakt z dyrekcją szkoły możliwy jest tylko po wcześniejszym umówieniu się
z zachowaniem wszelkich procedur.
9. Kontakt z osobami zewnętrznymi odbywa się zgodnie z zachowaniem środków ostrożności:
przyłbice, maseczki, rękawiczki lub dezynfekcja rąk.
10. Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są
za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo
i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
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11. Codziennie odbywać się będzie monitoring prac porządkowych i dezynfekcyjnych wg załącznika
nr 1.
12. Pracownicy podczas wykonywania swoich czynności na terenie szkoły nie muszą zakrywać ust i
nosa.
13. W szkole wyznaczony jest gabinet pielęgniarki – izolatorium jako pomieszczenie do
odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka lub
pracownika szkoły. Sala ta została wyposażona w środki ochrony osobistej i płyn
dezynfekujący.
14. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
15. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny, w każdej
przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
16. Na terenie szkoły rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje wskazujące sposoby
postępowania: - mycie rąk, użycie płynu dezynfekcyjnego, nakładanie maseczek, nakładanie
rękawic – załączniki nr 2, 3, 4, i 5.
17. Przy wejściu głównym od strony południowej, na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku
umieszczono numery alarmowe,
numery telefonów do właściwej stacji epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i
organów, z którymi należy się skontaktować w przypadku objawów chorobowych.
18. Przy wejściu głównym umieszczony zostaje płyn dezynfekujący oraz informacja o sposobie
jego użycia.

II. Ogólne zasady postępowania na terenie szkoły związane z pobytem
uczniów.
1. Z zajęć w szkole korzystają te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy
z opieką w domu, a w szczególności dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb
mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi w grupach, których liczba nie przekracza 12 osób.
Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza
niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego nauczyciela.
3. Obowiązkiem rodzica /opiekuna jest podanie konkretnej godziny przyprowadzania
i wychodzenia ucznia.
4. Do szkoły przyprowadzają dziecko wyłącznie osoby dorosłe.
5. Osoby przyprowadzające dziecko do szkoły muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz muszą
zachować dystans społeczny od innych oczekujących osób (minimum 2m).
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6.

Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na kwarantannie.

7.

Przy wejściu do szkoły dziecku będzie mierzona temperatura i jeżeli jest ona wyższa niż 370 C
rodzic zabiera dziecko do domu.

8.

Rodzice mają obowiązek zgłaszania osobie przyjmującej ucznia wszelkich informacji o stanie zdrowia
dziecka.

9. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka chorego lub wykazującego objawy choroby (np.
katar, kaszel, kichanie, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni), a także jeżeli dziecko lub
jakikolwiek domownik jest objęty kwarantanną.
10. Rodzic, który przyprowadza dziecko do szkoły jest zobowiązany podać aktualny numer

telefonu, pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach oraz przestrzegać
wprowadzonych procedur - (Załącznik nr 6 i załącznik nr 7). Rodzic musi wyrazić zgodę na
mierzenie dziecku temperatury i przestrzegać wprowadzonych procedur .
11. Po otrzymaniu informacji od nauczyciela o pogarszającym się stanie zdrowia ucznia, rodzic
jest zobowiązany do odebrania go niezwłocznie ze szkoły.
12. Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka
do szkoły i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

III.

Szczegółowe zasady postępowania - przyprowadzanie
i odbiór uczniów.

1. Przyprowadzanie odbywa się w następujący sposób: rodzic puka do drzwi wejściowych;
pracownik szkoły odbiera dziecko od rodzica. Nie istnieje możliwość wejścia rodzica do szkoły.
Rodzic czeka, aż uczeń zostaje przyjęty ( zmierzona temperatura) i dopiero udaje się do domu.
2.

Rodzic zobowiązany jest zachować dystans od pracownika przyjmującego dziecko min. 2m
i powinien mieć założoną maseczkę ochronną.

3. W momencie podejścia do drzwi większej ilości rodziców przyprowadzających ucznia należy

zachować 2 metry odstępu od innych osób znajdujących się przed budynkiem.
4. Dziecko przychodzące do szkoły musi mieć założoną dopasowaną maseczkę ochronną.
5. Woźna mierzy temperaturę ciała dziecka ciała za pomocą dostępnego w placówce termometru

na podstawie podpisanej przez rodzica zgody. Brak wyrażenia zgody przez rodzica powoduje
automatycznie nie- przyjęcie dziecka do szkoły.
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6. Dziecko nie przynosi ze sobą żadnych zabawek ani innych niepotrzebnych przedmiotów.
7. Dzieci przyprowadzane są do szkoły od godz. 7:30-8:00, po tym czasie w szkole są
dezynfekowane wszystkie klamki, poręcze, ciągi komunikacyjne oraz szatnia.
8. Nauczyciel lub wyznaczony pracownik odbierający dziecko ubrany jest w środki ochrony
osobistej: maseczki, rękawiczki.
9. Dziecko w czasie pobytu w szkole objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub
upoważnionego pracownika szkoły.
10. W wypadku, gdy opiekun przychodzi po dziecko nie wchodzi do placówki ,puka do drzwi i
czeka za drzwiami do momentu przyjścia pracownika szkoły.
11. Przy wejściu do szkoły umieszczono płyny dezynfekujące, z których powinni korzystać
wszyscy wchodzący do budynku.

IV.Szczegółowe zasady postępowania - pobyt dziecka
w szkole.
1. Nauczyciele zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie
obowiązują w szkole.
2. Nauczyciele codziennie przed zajęciami pokazują dzieciom jak prawidłowo myć ręce i
pilnują, aby dzieci robiły to dokładnie i często, a w szczególności po przyjściu do szkoły,
przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
3. Zajęcia w danej grupie są organizowane w miarę możliwości w tej samej sali.
4. Dziecko w sali ma wyznaczone stałe miejsce (stolik), przy którym będzie wykonywało różne
czynności podczas prowadzonych zajęć. Odległość między stolikami powinna wynosić min.
1,5 metra.
5. Nauczyciele dbają o to, aby uczniowie w ramach jednej grupy unikali bliskich kontaktów,
przestrzegają zasady by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z
drugiej grupy. Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć w taki sposób, aby skupiały
większą liczbę dzieci.

4

6. Uczniowie korzystają w szkole tylko z tych pomocy dydaktycznych, które są możliwe do
dezynfekcji.
7. Sale, zabawki, pomoce dydaktyczne, stoły, stoliki, klamki, uchwyty, wyłączniki światła –
każdego dnia są dezynfekowane po zajęciach i na bieżąco.
8. Nauczyciele pilnują, aby uczniowie nie brali do ust żadnych przedmiotów, a jeżeli to zrobią
poddają je dezynfekcji.
9.

Sala w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę w czasie przerw
w zajęciach - (ustalony harmonogram), a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć.

10. Uczeń, który korzysta z toalety myje ręce zgodnie z umieszczoną przy umywalkach instrukcją.
11. W okresie trwania stanu epidemii zawieszone są wszystkie wyjścia poza teren szkoły.
12. Uczniowie mogą wyjść tylko na plac zabaw znajdujący się przy szkole, mogą korzystać z
urządzeń, które można skutecznie zdezynfekować.
13. Plac zabaw jest dezynfekowany każdego dnia po zakończonej zabawie, korzystać z niego
może tylko 1 grupa jednocześnie.
14. Jeżeli podczas zajęć opiekę sprawuje więcej niż jeden opiekun powinni oni zachować od
siebie dystans społeczny min. 1,5m.
15. Uczniowie posiłki przynoszą ze sobą i jedzą o wyznaczonych godzinach. Posiłki przynoszą
w osobistych pojemnikach.
16. Przed korzystaniem z posiłków każdej z grup klamki do drzwi, poręcze oraz stoły są
dezynfekowane.
17. Nauczyciel opiekujący się grupą codziennie przesyła drogą elektroniczną do godziny 9.00 do
dyrektora szkoły lub wicedyrektorów aktualny stan grupy (ilość uczniów obecnych w danym
dniu).
18. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany zostaje do odnotowania obecności i tematyki
zajęć w dzienniku elektronicznym; zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
19. W nagłych sytuacjach nie objętych procedurą, nauczyciel może zadzwonić do dyrektora lub
wicedyrektorów lub poprosić osobę z portierni o pomoc.
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V. Procedura postępowania w przypadku występowania objawów
chorobowych u ucznia.

1. Rodzice przyprowadzają do szkoły tylko dzieci zdrowe - bez objawów chorobowych.
2. Nie wolno posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w
izolacji.

3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrektorowi wszelkich informacji o stanie
zdrowia dziecka.
4. W czasie pobytu ucznia w szkole, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez
dziecko niepokojących objawów chorobowych, nauczyciel lub inny pracownik mierzy dziecku
temperaturę, powiadamia dyrektora, a następnie telefonicznie rodzica o stanie zdrowia dziecka i
natychmiast odizolowuje go wraz z opiekunem do osobnego pomieszczenia - izolatorium, z
zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.
5. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do
niezwłocznego odebrania dziecka .
6. W szkole nie podaje się dzieciom żadnych leków.
7. Salę, w której przebywało dziecko, personel szkoły natychmiast wietrzy i gruntownie dezynfekuje.

VI. Procedura postępowania
w przypadku występowania objawów chorobowych u personelu.
1. Do pracy w szkole przychodzą osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę

zakaźną. Zaleca się aby pracownicy monitorowali swój stan zdrowia ze szczególnym
uwzględnieniem temperatury ciała.
2. Nie wolno przychodzić do pracy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu i telefonicznie
powiadomić o tym Dyrekcję szkoły, a następnie skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie nagłego pogorszenia stanu
zdrowia zadzwonić na numer 112.
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4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem należy odsunąć go od pracy i odizolować do gabinetu
pielęgniarki, a następnie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną w Bielsku - Bialej i ściśle
stosować się do jej zaleceń.

5. Obszar, w którym poruszał się pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
6. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą zakażoną i ściśle stosować
się do zaleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl - odnoszących się do
osób, które miały kontakt z zakażonym.
Telefony:
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku –Białej – 504-022-816; 514-122-992; 663-854-667
Szpital Powiatowy w Tychach – 32 325 51 48, 887 277 811
Ośrodek Zdrowia w Kobiernicach – 33 810-87-87
Ośrodek Zdrowia w Bujakowie – 33 810- 81-42
Organ prowadzący – 33 827-28-47

VII. Szczegółowe zasady postępowania dotyczące
prowadzenia konsultacji oraz zajęć rewalidacyjnych
w szkole.

Nauczyciele jak i uczniowie muszą przestrzegać wszelkich procedur zawartych
we wcześniejszych rozdziałach związanych z bezpieczeństwem podczas
epidemii.
1. Rodzic, którego dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych lub konsultacjach
musi dostarczyć nauczycielowi prowadzącemu zajęcia odpowiednie podpisane dokumenty
– (Załączniki nr 6 i 7) – dostępne również w sekretariacie szkoły.
2. Dyrektor ustala harmonogram konsultacji lub zajęć rewalidacyjnych i przydziela stałą salę,
w której nauczyciel będzie prowadził konsultacje lub zajęcia rewalidacyjne.

Zalecenia związane z wchodzeniem do szkoły uczniów na konsultacje lub
zajęcia rewalidacyjne:
1. Na konsultacje, zajęcia rewalidacyjne mogą przychodzić wyłącznie uczniowie
całkowicie zdrowi.
2. Po zadzwonieniu do drzwi uczniowie wchodzą do budynku szkoły pojedynczo.
3. Nie wolno gromadzić się pod drzwiami szkoły. Należy zachować odpowiedni
dystans społeczny – 2m.
4. Uczeń wchodzący do budynku musi mieć zasłonięte usta i nos (obowiązkowa maseczka).
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5. Uczeń musi na wejściu zdezynfekować ręce.
6. Do szkoły wpuszcza ucznia wyznaczony pracownik szkoły i mierzy mu temperaturę.
7. W wypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka pracownik ma prawo odmówić
uczniowi wejścia do budynku szkoły o czym powiadamia nauczyciela i dyrektora
szkoły.
8. Uczeń w przestrzeni szkoły porusza się w maseczce (na korytarzu).
9. W sali, w której odbywają się konsultacje lub zajęcia rewalidacyjne uczeń może zdjąć
maseczkę, ale musi zachować odpowiedni dystans społeczny 2m od nauczyciela i innych
uczniów w sali.
10. Jeśli uczeń chce skorzystać z toalety, to na korytarz wychodzi także w maseczce, a przy
wychodzeniu z toalety musi dokładne umyć ręce wodą i mydłem dezynfekującym.
11. Uczeń nie może spacerować po korytarzach szkoły, udaje się bezpośredni do sali,
w której odbywają się konsultacje lub zajęcia rewalidacyjne, a po ich zakończeniu udaje
się od razu do wyjścia.
12. Potrzebne podczas zajęć pomoce uczeń przynosi ze sobą i zabiera je do domu.
13. W wypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia nauczyciela czy ucznia obowiązują
szczegółowe procedury z pkt. V i VI.
VIII Korzystanie

z biblioteki

1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz
wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest p. Agnieszka Kowalska –
nauczyciel bibliotekarz.
2. W bibliotece może jednocześnie przebywać1 uczeń.
3. Biblioteka szkolna funkcjonuje w godzinach 10:30-12:30 w następujące dni tygodnia; w
każdy czwartek od 28 maja do odwołania.
4. Pracownicy biblioteki są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust
i nosa), a także środek do dezynfekcji blatu i korzystają z nich w razie bieżącej potrzeby.
5. Zwrócone książki powinny zostać odłożone na okres min. 3 dni do skrzyni, pudła, torby
lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane
egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu
zakończenia kwarantannyi po tym okresie włączyć do ponownego użytkowania. Należy
pamiętać ozałożeniu rękawiczek. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę.
6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami
dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na
szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać
książek lampami UV.
7. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym
leżały książki.
8. W trakcie korzystania przez uczniów z czytelni odległości pomiędzy poszczególnymi
uczniami nie powinny wynosić mniej niż 1,5 m (przy jednym stoliku może siedzieć tylko
jeden uczeń).
Załączniki:
1. Monitoring prac porządkowych i dezynfekcyjnych.
2. Jak skutecznie myć ręce?
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3. Jak skutecznie dezynfekować ręce?
4. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę?
5. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawiczki?
6. Deklaracja rodzica o uczęszczaniu ucznia do szkoły w okresie epidemii.
7. Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa oraz wyrażenie zgody
na pomiar temperatury ciała dziecka.

Procedura wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu.
Rodzice i pracownicy szkoły zostają zapoznani z procedurą poprzez wywieszenie procedury
na tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku, poprzez informację przekazaną przez mobidziennik
oraz umieszczoną na stronie internetowej: sp2czaniec.edu.pl

9

Załącznik nr 1

MONITOROWANIE DEZYNFEKCJI OBIEKTÓW
SZKOLNYCH i PRZYSZKOLNYCH
Rejon:
Data

Godzina

Podpis pracownika
wykonującego dezynfekcję
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Załącznik nr 2

11

Załącznik nr 3
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Załącznik nr 4
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Załącznik nr 5

14

Załącznik nr 6
Miejscowość ……………………
dnia…………………..
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Deklaruję, że od dnia
………………....

moje dziecko ……………………………………………..

uczeń/uczennica klasy
……………….

będzie uczęszczało na zajęcia do Szkoły
Podstawowej

nr 2 im.

Kard. K. Wojtyły w Czańcu w godzinach od....................... do....................
Oświadczam, że moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z
członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych
oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry: nie przejawia żadnych oznak chorobowych np.
podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata
smaku czy węchu i inne nietypowe objawy.
Jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Zostałam/łem poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych
rodzin tj.:
1) Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków
ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.
2) W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole zdaje sobie sprawę, iż zarówno
moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
3) W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu
szkoła zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie szkoły
oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie mogą być skierowani na kwarantannę.
4) W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej,
osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM (lub
skierowana do wydzielonej przestrzeni, tak aby zachować dystans społeczny), wyposażonym w
niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun prawny
dziecka oraz stosowne służby i organy.
5) Uczeń nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulony na wszelkie środki dezynfekujące.
Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia
i życia powodowanego wirusem COVID 19, jakie jest związane z korzystaniem ze szkoły w
obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na
objęcie naszego dziecka opieką w szkole oraz oświadczam, iż nie będę zgłaszać jakichkolwiek
roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na
COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w tej szkole.

DODATKOWE INFORMACJE
1. Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
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2. Numery telefonu: matki: ……………………………………………..ojca: ……………………..
……………………...

Oświadczam, że oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dziecku opieki. *

Czaniec, dnia ……………………..

……………………………………
………….……… (Czytelny podpis
matki /opiekuna)
*

………………….
…………………………….
(Czytelny podpis ojca/opiekuna)

Dotyczy uczniów uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

Załącznik Nr 7

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:
- Zapoznałem/łam się z treścią Procedury Bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19
obowiązującą w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu.
- Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur BHP w trakcie epidemii COVID-19
obowiązujących w szkole związanych z reżimem sanitarnym.
Deklaruję pełne zastosowanie się do wytycznych, oraz realizowanie tych zaleceń przez szkołę, co
może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także
podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i nauczycieli w tym zakresie.
Deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych, zawartych w dokumencie MEN, GIS i MZ oraz
zgodę na realizowanie tych zaleceń przez szkołę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki
nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i
pracowników szkoły w tym zakresie.
Jednocześnie, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka:
………………………………………………………………………………………………… klasa
…………………………………..…..
( imię i nazwisko dziecka)

termometrem bezdotykowym przy wejściu do szkoły oraz w razie zaobserwowania u dziecka
niepokojących objawów zdrowotnych zobowiązuję się do zabrania dziecka do domu.

………………………..……
(miejscowość, data)

…………………….….………………….
(czytelny podpis rodzica)

Miejscowość ……………………
dnia…………………..

