
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19  

obowiązujące w  Szkole Podstawowej Nr 8 w Sanoku 

 

1. W szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 

Edukacji. 

2. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcje dróg oddechowych oraz gdy jej domownicy nie przebywają w izolacji lub na kwarantannie. 

3. Każda osoba wchodząca do budynku stosuje zasady reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, zakryte usta 

i nos, odstęp społeczny). 

4. Rodzice zaopatrują dziecko w osłonę ust i nosa (przyłbica/maseczka) 

5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk. 

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym 

pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły. 

7. Pracownicy szkoły systematycznie dezynfekują wszystkie miejsca i sprzęty wspólne, z których 

korzystają uczniowie (klamki, ławki, krzesła, pomoce dydaktyczne, poręcze, kontakty itp.) 

8. Po godzinie 8.00 drzwi wejściowe do szkoły będą zamykane i monitorowane. 

9. Uczniowie przychodzą lub są przyprowadzani do szkoły bezpośrednio przed lekcjami. 

10. Osoby odprowadzające dzieci mogą przebywać jedynie w wyznaczonej strefie zachowując zasady 

reżimu sanitarnego. (W pierwszym tygodniu nauki dozwolone jest wejście do szatni jednego z rodziców 

ucznia klasy pierwszej).  

11. Uczniowie kierują się do sal lekcyjnych dwoma ciągami komunikacyjnymi: 

 Klasy I-III w prawo od wejścia głównego (schodami obok s.27) 

 Klasy IV-VIII w lewo od wejścia głównego (schodami obok biblioteki) 

13. Dzieci przynoszą do szkoły i spożywają własne napoje i drugie śniadanie. 

14. Uczniowie uczą się w miarę możliwości w stałych, wyznaczonych salach. Zaleca się uczniom 

zajmowanie stałych miejsc przy ławkach. 

15. W trakcie lekcji uczniowie nie zakrywają ust i nosa. 

16. W trakcie przerw zaleca się zakładanie maseczek lub przyłbic. 

17. W klasach I-III przerwy wyznaczają nauczyciele 

18. Uczniowie przechodzący na zajęcia wychowania fizycznego lub informatyki zakrywają usta i nos. 

19. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

20. Na terenie szkoły nie mogą przebywać bez pozwolenia rodzice oraz inne osoby postronne. 

21. Wszystkie sprawy administracyjne, wychowawcze i inne są rozwiązywane w terminach wyznaczonych 

przez pracowników szkoły. Preferowany kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą e-dziennika. 
 


