Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
z dnia 31.08.2020 r.

ZASADY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NA TERENIE
Zespołu Szkół Rolniczych
w Woli Osowioskiej
Obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

Podstawy prawne organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r. w reżimie sanitarnym:
1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);
2) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 59 ze zm.);
3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) -art. 68
ust. 1 pkt 6 i ust. 5;
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18;
5) Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązao
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
z 2020 r. poz. 493 ze zm.);
6) Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz.U. z 2019 r. poz.
2215);
7) Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od
1 września 2020 r;
8) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) – art. 207
9) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389)
10) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2020 r. poz. 1385)

§1
Ogólne zasady organizacji pracy
1. Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowioskiej wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Lubelskiego Kuratorium Oświaty.
2. Przy wejściu głównym oraz wejściu od strony parkingu do budynku szkoły znajduje się informacja
o obowiązku dezynfekowania rąk i zasłaniania ust oraz nosa. Umieszczono również numery
kontaktowe do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radzyniu Podlaskim, Oddziału
Obserwacyjno-Zakaźnego w Łukowie.
3. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 Utrzymane zostaje ograniczone przebywanie w placówce osób z zewnątrz;
 W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego zapraszamy do „strefy obsługi klienta”,
która znajduje się w wejściu głównym do szkoły. Umieszczony tam został dzwonek, z którego
należy skorzystad. Przy kontakcie bezpośrednim z pracownikiem szkoły należy zastosowad
środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, własny
długopis. Osoby bezpośredniego kontaktu z pracownikiem będą podlegały ewidencji(imię
i nazwisko, numer telefonu);
 Do strefy „obsługi klienta” mogą wchodzid tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 W sprawach nie wymagających przybycia do szkoły zalecany jest kontakt telefoniczny
w godzinach pracy sekretariatu 7.00-15.00 oraz e-meilowy zsrwolaosowinska@wp.pl.
4. Do szkoły nie mogą wchodzid osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
5. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystad z płynu do dezynfekcji rąk.
6. Termometry bezdotykowe do pomiaru temperatury znajdują się w gabinecie pielęgniarskim.
Będą dezynfekowane po użyciu w danej grupie.
 W przypadku gdy nasza gmina/powiat znajdzie się w strefie czerwonej/żółtej zagrożenia
epidemiologicznego prowadzone będą bezdotykowe pomiary temperatury ciała;
7. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki) należy zdjąd
z zachowaniem ostrożności i wyrzucid do kosza przygotowanego do tego celu.
8. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je
spakowad do specjalnego worka foliowego i przekazad do utylizacji.
9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
Wietrzone według potrzeb, najrzadziej co godzinę.
§2
Organizacja zajęd w szkole – informacje dla rodziców i uczniów
1. Do szkoły może uczęszczad uczeo bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych.
2. W przypadku widocznych objawów chorobowych ucznia, nauczyciel wzywa Rodzica po odbiór
dziecka ze szkoły.
3. Do szkoły uczniowie wchodzą wejściem od strony parkingu.
4. Uczniowie mogą byd przywożeni do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie
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i uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
Ze względu na koniecznośd zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia,
rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.);
w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywad na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolowad ucznia w odrębnym
pomieszczeniu (sala nr 5), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie
powiadomid rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany
własny środek transportu). Uczeo wraz z opiekunem/rodzicem opuszcza szkołę wyjściem
ewakuacyjnym od strony parku.
Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą i mydłem (po przyjściu do szkoły
należy bezzwłocznie umyd ręce, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety), właściwa ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Uczeo posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęd mogą znajdowad się na stoliku
szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniad się przyborami szkolnymi
między sobą.
Uczniowie posiadają maseczkę ochronną, którą zakładają w przestrzeniach zwiększonego
natężenia liczby osób tj. korytarze, szatnia oraz jeśli zaistnieją inne potrzeby na polecenie
nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
Każda klasa odbywa zajęcia lekcyjne w przypisanej sali, z wyjątkiem wychowania fizycznego,
zajęd z przedmiotów zawodowych informatycznych, zajęd zawodowych z przetwórstwa
spożywczego, informatyki. Przydział klas do poszczególnych sal przedstawia się następująco:
sala nr 7 – klasa III TA,
sala nr 8 – zajęcia informatyczne,
sala nr 9 – klasa I TPM,
sala nr 10 – klasa II (4),
sala nr 17 – klasa II(5), zajęcia w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego łączone
sala nr 19 – klasa IV TA,
sala nr 6 – zajęcia językowe w małych grupach.
Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala nauczyciel
prowadzący po wcześniejszym poinformowaniu uczniów i upewnieniu się, że sala została
zdezynfekowana.
Należy wietrzyd sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęd.
Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz przeprowadzanie lekcji terenowych.
każde wyjście grupowe na zajęcia z uczniami poza teren szkoły podlega ewidencji w rejestrze
wyjśd.
Uczeo po przyjściu do szkoły na zajęcia pozostaje pod opieką nauczyciela. Podczas przerw
samowolnie nie opuszcza budynku szkoły. Stosuje się do ustalonego harmonogramu przerw
i sposobu ich spędzania. Każda klasa przynajmniej jeden raz w ciągu dnia ma zapewnione wyjście
na zewnątrz pod opieką nauczyciela.
Wskazane jest aby drugie śniadanie spożywane było w salach lekcyjnych. uczniowie mogą
korzystad ze stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowioskiej. zasady korzystania ze
stołówki ustala dyrektor odpowiedzialny za jej prowadzenie.
Uczeo nie powinien zabierad ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

17. W szkole obowiązuje zmiana obuwia i pozostawianie okrycia wierzchniego przez uczniów
i słuchaczy. Każdy uczeo technikum ma przypisany wieszak w szatni. Obuwie obowiązkowo
należy włożyd do worka, powierzchnia podłogi zostaje zdezynfekowana na pierwszej godzinie
lekcyjnej. Wieszaki dla słuchaczy podczas zjazdów są wystawiane na korytarz dolny.
18. Indywidualne miejsca oznaczone numerami zgodnymi z numerem w dzienniku przypisane są
uczniom w salach lekcyjnych.
§3
Organizacja zajęd w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjnoobsługowych
1. Pracownicy szkoły powinni zwracad szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyd
wszelkich starao, by chronid siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
2. Pracownicy zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, środki myjące
i dezynfekujące oraz przyłbice, w razie konieczności zostaną zakupione fartuchy).
3. Maseczki/przyłbice powinny byd używane w kontaktach z rodzicami, podczas spotkao z osobami
z zewnątrz w „strefie obsługi klienta” z zachowaniem dystansu odległości.
4. Podczas czynności służbowych, wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz, maseczkę
można zdjąd, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, należy dezynfekowad zgodnie
z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprad w temperaturze co
najmniej 60 stopni i wyprasowad, maseczki jednorazowe należy wyrzucid w miejscu do tego
przeznaczonym.
6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach
mogących mied wpływ na bezpieczeostwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się
COVID-19.
7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyd, uprad lub
dezynfekowad, należy usunąd lub uniemożliwid do nich dostęp. Przybory do dwiczeo (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęd należy czyścid lub dezynfekowad po
każdych zajęciach.
8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga
powinny zostad umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęd, a w miarę
możliwości częściej.
9. W pracowniach, gdzie następuje w ciągu dnia zmiana grup, obowiązkowa jest dezynfekcja przed
każdą zmianą.
10. Podczas realizacji zajęd, w tym zajęd wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachowad dystansu, należy ograniczyd dwiczenia i gry kontaktowe.
11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracad uwagę uczniom na koniecznośd regularnego mycia rąk,
szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie
z zajęd na świeżym powietrzu.
12. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel zmierzy uczniowi temperaturę.
13. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyd kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
14. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeo będzie
wypełniad kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.
15. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegad zaleceo producenta znajdujących się na
opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeo i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni
na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

16. Zaleca się:
 utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy
dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – dwa razy dziennie oraz
w razie potrzeby,
 dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz
dziennie oraz w razie potrzeby, przed zmianą grupy w danej sali,
 dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie
potrzeby,
17. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy
wejściach, w toaletach, na korytarzach, salach lekcyjnych i bieżące uzupełnianie,
 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie
i dezynfekowanie,
 uzupełnianie środków higienicznych w toaletach(ręczniki papierowe, papier toaletowy,
mydło),
 nadzorowanie wejścia uczniów do szkoły, zachowania dystansu uczniów w szatni,
 monitorowanie wejśd słuchaczy szkół dla dorosłych podczas zjazdów,
 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
§4
Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie
udostępniony na stronie internetowej szkoły oraz wyłożony przed wejściem do biblioteki.
2. Należy wyznaczyd strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie
odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
3. Nauczyciele bibliotekarze określą liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczad/oddawad
książki.
4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów,
włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co
najmniej raz dziennie.
5. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekowad ręce i zdezynfekowad blat,
na którym leżały książki.
6. Przyjęte książki należy odłożyd na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na
wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

§5
Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
1. Jeżeli rodzice ucznia zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą posyład
go do szkoły.
2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformowad dyrektora tel. (81) 85-74-189, a także
skontaktowad się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną tel. (83)352-74-16, numer
alarmowy tel. 668838347 lub oddziałem zakaźnym tel. (25) 798 2000-9.

3. Nauczyciel, który zauważył u ucznia oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie tzw. Izolatka(sala nr 5), służące do odizolowania
ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
5. Izolatka jest wyposażona w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
6. W izolatce uczeo przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości
i środków bezpieczeostwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak
najszybciej odebrad dziecko ze szkoły.
7. O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie
powiadamia rodziców dziecka, SANEPID w Radzyniu Podlaskim oraz organ prowadzący szkołę.
8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych
działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
9. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeo należy poddad gruntownemu sprzątaniu,
zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekowad powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. Należy ustalid liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,
w których przebywał uczeo podejrzany o zakażenie i zastosowad się do wytycznych GIS
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
§6
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien
przychodzid do pracy.
2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomid dyrektora szkoły
i skontaktowad się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie
pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonid na pogotowie pod numer 999 lub 112.
3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia
dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatce.
4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne,
medyczne i organ prowadzący.
5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatki nie mogą przebywad inne osoby.
6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywad
w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddad gruntownemu sprzątaniu
oraz zdezynfekowad powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
8. Należy stosowad się do zaleceo inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyd dodatkowe
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomid wszystkich
pracowników oraz rodziców.
§7
Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika
W przypadku, gdy uczeo lub pracownik Zespołu Szkół Rolniczych został skierowany do
szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym paostwowym

inspektorem sanitarnym może podjąd decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do
wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.
§8
Postanowienia koocowe
1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
2. Procedura może byd modyfikowana.
3. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły, przesłana do nauczycieli,
przedstawiona rodzicom i uczniom oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie
szkoły i pokoju nauczycielskim.
4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas spotkania
z dyrektorem szkoły.
5. W procedurze mogą byd dokonywane zmiany, które natychmiast zostaną upublicznione.

KLAUZULA INFORMACYJNA
(Zasady ws. COVID-19)
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, dalej RODO:
1. Administratorem danych jest Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowioskiej, ul. Parkowa 7, 21-345
Wola Osowioska reprezentowany przez Dyrektora.
2. W Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowioskiej powołany został inspektor ochrony danych (dane
kontaktowe: adres e-mail: maciej.celinski@outlook.com,
3. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie zapobiegania COVID-19 w Zespole Szkół Rolniczych
w Woli Osowioskiej
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c), d)oraz 9 ust. 1 lit. i) RODO
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.


wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu. Dane nie będą przekazywane do paostw spoza EOG.

Deklaracja rodzica
Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Paostwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1)
Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyd kółko):
 Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu organizacji pracy w okresie pandemii
COVID-19 obowiązującej na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowioskiej.
 Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeostwa i zasad
związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzani/ puszczenia
do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej
temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30
min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu
w placówce.
 Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby
u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie
mogło do niej wrócid po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
 Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie
zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu
w szkole.
 Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach
w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19
w moim najbliższym otoczeniu.
 Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na
COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na
kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
 Moje dziecko nie jest/jest (proszę zaznaczyd) uczulone na wszelkie środki
dezynfekujące.

………………………………………………………………………………..…………….
(czytelny podpis matki/ojca)

