Procedury obowiązujące od 18. 05 podczas zajęć rewalidacji indywidualnej oraz od 25
maja 2020 r. podczas organizacji konsultacji dla uczniów.
1. Do szkoły przychodzą zdrowi uczniowie, bez widocznych objawów choroby.
2. W drodze do szkoły, a potem do domu przestrzegają zasad określonych przez GIS
(maseczka, odległość od innych osób, rękawiczki).
3. Na teren budynku wchodzą tylko uczniowie, zachowując odpowiednią odległość, przy
wejściu dezynfekują ręce, natomiast dzieci 6-letnie i młodsze myją ręce według
podanej instrukcji.
4. Temperatura ciała ucznia będzie mierzona przez wyznaczonego pracownika szkoły po
zauważeniu niepokojących objawów chorobowych.
5. Rodzice nie wchodzą na teren budynku szkoły.
6. Uczeń wyrażający chęć udziału w konsultacjach informuje szkołę o godzinie
przyjścia, tak aby unikać spotkania wielu osób naraz.
7. Uczniowie przynoszą do szkoły własne materiały do zajęć.
8. W sali pedagoga i logopedy w trakcie zajęć rewalidacji indywidualnej jest
zamontowana szyba oddzielająca dziecko od nauczyciela.
9. Konsultacje dla uczniów odbywają się w wyznaczonej sali, bierze w nich udział
nauczyciel i uczniowie z zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy stolikami
– ok. 1,5 do 2 m.
10. Każda sala w które odbywają się zajęcia w formie konsultacji, czy zajęć rewalidacji
indywidualnej jest wietrzona podczas przerwy, co najmniej raz na godzinę, w razie
potrzeby podczas zajęć.
11. Podczas wyjścia na korytarz wszyscy zakładają maseczki.
12. Po każdej przerwie i wyjściu z sali wszyscy dokładnie myją ręce.
13. Po każdych zajęciach ławki uczniowskie, klamki i inne powierzchnie dotykowe są
dezynfekowane.
14. Po dezynfekcji następuje wietrzenie pomieszczenia z uwagi na opary środków
dezynfekujących.
15. W celu odizolowania osoby w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych
wyznacza się pomieszczenie nr 21 w celu odizolowania osoby.
16. W przypadku zachorowania ucznia, pozostaje z nim nauczyciel który miał cały czas
kontakt z tym uczniem. O zaistniałej sytuacji powiadomieni zostają rodzice, stacja
sanitarnoepidemiologiczna w Zakopanem, Burmistrz Miasta Zakopane i Małopolskie
Kuratorium Oświaty.
17. Po zakończonych zajęciach sala zostaje wymyta i zdezynfekowana

