Wewnętrzny Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1
im. A. Mickiewicza w Kłodzku w związku z COVID-19 w okresie epidemii.
1.

Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów
chorobowych
sugerujących
chorobę
zakaźną
(podwyższona
temperatura, kaszel).

1. Do szkoły NIE MOŻE uczęszczać uczeń objęty kwarantanną lub
zamieszkujący z osobą przebywającą na kwarantannie. W przypadku
wystąpienia niepokojących objawów występujących u uczniów nie
powinni oni przychodzić do szkoły, pozostając w domu. Rodzice
powinni skontaktować się lekarzem pierwszego kontaktu w uzasadnionym
przypadku powiadomić stacją sanitarno- epidemiologiczną w Kłodzku nr
telefonu:
(74)867-35-26
lub
(74)867-33-23,
e-mail
psse.klodzko@pis.gov.pl, ewentualnie oddział zakaźny nr telefonu: (74)
648-98-79, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999
lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Rodzice
o wszystkim powinni powiadomić szkołę.
2. Uczniowie mają obowiązek na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące
organizacji pracy szkoły (ogłoszenia, komunikaty) zamieszczane na
stronie szkoły (ww.jedynka.klodzko.pl).
3. Uczniowie z klas edukacji wczesnoszkolnej wchodzą do i wychodzą ze
szkoły dolnym wejściem.
4. Wszyscy wchodzący na teren szkoły muszą zdezynfekować ręce
i zachować na korytarzach odległość od innych osób minimum 1,5m; po
wejściu do szkoły niezwłocznie udać się na właściwe piętro i do swojej
klasy (po drodze nie dotykać klamek, poręczy).
5. Uczniowie klas I-III przebywają na stałe w swoich klasach.
6. Przerwy nie obowiązują uczniów i nauczycieli uczniów klas I-III. W trakcie
trwania przerw mają obowiązek przebywać wówczas w klasach.
7. Zaleca się wychodzenia na przerwę w trakcie lekcji, po uzgodnieniach
z innymi nauczycielami klas I-III na danym piętrze, tak aby nie dochodziło
na korytarzu do spotkań uczniów między klasami.

8. Uczniowie przynoszą WŁASNE przybory potrzebne na zajęciach
(długopisy, podręczniki, kalkulatory, linijki), gdyż ze względów sanitarnych
nie mogą się wymieniać przyborami.
9. Wszystkich uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk,
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
należy też zdezynfekować ręce przed spożyciem posiłku.
10. Personel i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć
kontakty z uczniami oraz nauczycielami; przy konieczności bezpośredniego
kontaktu należy zachować dystans lub użyć maski/przyłbicy.
11. Nauczyciele odbywają zajęcia w swojej sali, z zachowaniem zasady 1,5 m
odstępu od uczniów.
12. Uczniowie powinni zająć w klasach miejsca tak, aby zachować
maksymalną możliwą odległość między sobą.
13. Zaleca się wietrzenie klas i ciągów komunikacyjnych co najmniej raz na
godzinę, także w czasie lekcji.
14. Obszar, w którym poruszał się i przebywał nauczyciel i uczeń po
zakończeniu zajęć, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, oraz
zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,
uchwyty itp.)
15. Na przerwach obowiązuje ruch prawostronny, z zachowaniem dystansu
1,5m odstępu od innych uczniów.
16. Po zakończonych w danym dniu zajęciach uczniowie opuszczają klasę za
zgodą nauczyciela, w wyznaczonym przez niego czasie i niezwłocznie
opuszczają teren szkoły (nie dotykać klamek i poręczy!).
17. W szkole mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy; osoby
z zewnątrz powinny kontaktować się z sekretariatem telefonicznie lub
mailowo; w wypadku konieczności osobistej wizyty powinny poprzez
domofon skontaktować się z sekretariatem i poczekać na instrukcje.
18. Uczeń, który zaobserwuje u siebie niepokojące objawy (kaszel, złe
samopoczucie), zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt
nauczycielowi.

19. Przestrzeganie ustalonych dla szkoły zasad jest obowiązkiem każdego
ucznia, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego całej
społeczności szkolnej.
20. Przygotowane zostały i umieszczone w określonym miejscu (na drzwiach
wyjściowych, w holu) potrzebne numerów telefonów, w tym do Stacji
Sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
21. W Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Kłodzku wypożyczanie
i oddawanie książek odbywać się będzie w bibliotece szkolnej, po
uprzednim ustaleniu dnia i godziny z nauczycielem biblioteki,
z zachowaniem zasady, aby w danym momencie przebywała w sali 1 osoba
(szczegółowe wytyczne https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki).
22. Miejscem, w którym będzie można odłożyć książki będzie oznaczone datą,
w której zostały przyjęte. Książki objęte będą dwudniową kwarantanną.

Przydatne instrukcje:
• mycia rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
• dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
• prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
• prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjacrekawice/

