Zakopane, 9 marca 2020 roku

INFORMACJA DLA RODZICÓW
w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa COVID-19
Szanowni Państwo, ze względów bezpieczeństwa nie uważam za konieczne organizowania ogólnego
zebrania informacyjnego w szkole poświęconego zagrożeniu koronawirusem COVID-19. W związku
z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem informuję uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników, że
szczególnie ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częste mycie rąk wodą
z mydłem.
ZALECENIA UWAGA !!!
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myjcie często ręce z użyciem ciepłej wody i mydła;
podczas kaszlu i kichania zatykajcie usta łokciem, nie kichajcie w stronę osób;
Uczniowie - zapoznajcie się z instrukcję dotyczącą mycia rąk wywieszoną w łazienkach, rodzicewywieście ją w swoich pensjonatach;
nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
do szkoły i przedszkola nie powinni przychodzić chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
jeżeli nie mieliście kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
rodzicu, jeżeli Twoje dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy
grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do
oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
rodzicu dziecka do 8. roku życia - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia, przedszkola lub szkoły
należy Ci się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
sprawdzajcie na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i
Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej
działaniu innych - tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).
Przypominam, że od dwóch tygodni na szkolnej stronie internetowej www.sp9zakopane.pl jest zamieszczana i
aktualizowana informacja „Zalecenia GIS i Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko
koronawirusowi”, otrzymali Państwo również tę informacje przez dziennik elektroniczny.
Do dnia dzisiejszego odbyły się trzy apele z uczniami w sprawie stosowania środków ochronnych. Szkoła jest
dobrze wyposażona w środki sanitarne. W najbliższych dniach otrzymamy również płyn do dezynfekcji oraz
będziemy instruować uczniów, jak należy je stosować.
Jeżeli zajdzie na naszym terenie konieczność zastosowania kwarantanny domowej, to ważne jest, by być
odpowiedzialnym podczas jej odbywania. Proszę nie narażać innych na ryzyko. Łamanie kwarantanny może
podlegać pod Kodeks karny.
Po zapoznaniu się z powyższą informacją proszę o odcięcie potwierdzenia, podpisanie i przekazanie wychowawcy
klasy.
Dyrektor Szkoły – Piotr Kyc

>-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<
Zapoznałam/ałem się z Informacją Dyrektora Szkoły dla rodziców w związku z zagrożeniem
epidemią koronawirusa COVID-19 z dnia 9 marca 2020 roku.

…………………………………………… …………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia

imię i nazwiskom rodzica /opiekuna

………………………………..
podpis rodzica/opiekuna

Informacja Dyrektora Szkoły dla rodziców w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa COVID-19 jest również dostępna w formacie
PDF na szkolnej stronie www.

