
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Surażu 

 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW: 

1.Do szkoły uczęszczają wyłącznie uczniowi zdrowi, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną  (temperatura powyżej 37,5º C , 

katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata 

smaku czy węchu i inne nietypowe).  

2.Jeżeli przy pomiarze temperatury dokonywanym po przyjściu ucznia do 

szkoły, będzie ona podwyższona (powyżej 37,5º C), uczeń nie zostanie 

wpuszczony na teren szkoły. O zaistniałym fakcie pracownik szkoły 

bezzwłocznie powiadamia pracownika sekretariatu lub Dyrektora. Pracownik 

sekretariatu bądź Dyrektor natychmiast powiadamia o tym fakcie rodziców.  

3.Do czasu przybycia rodziców uczeń zostaje pod opieką wyznaczonego przez 

Dyrektora pracownika szkoły w gabinecie pomocy przedmedycznej lub na 

zewnątrz szkoły, w bezpiecznej odległości 2 m od pozostałych osób. 

4.W przypadku szybkiego nieodebrania dziecka przez rodzica, szkoła 

bezzwłocznie powiadamia służby sanitarne.  

5.Jeżeli podczas pobytu w szkole dziecko przejawia niepokojące objawy 

choroby, zostanie odizolowane w gabinecie pomocy przedmedycznej z 

zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunie zostaną 

zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  

6. Jeśli którykolwiek z domowników jest objęty kwarantanną, uczeń nie może 

korzystać z zajęć w szkole.  

7.Uczniowie dojeżdżający zobowiązani są do przebywania w maseczce przez 

całą drogę do szkoły. 

8.Każdy uczeń wchodząc do szkoły ma zakryte usta i nos i pozostaje tak do 

chwili wejścia do sali lekcyjnej.  



9.Po przyjściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce.  

10.Uczeń przychodzi do szkoły z własnymi przyborami, podręcznikami, wodą 

oraz drugim śniadaniem. 

11.Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

12.Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

13.Uczeń, jeśli chce, przebywa w szkole w maseczce/przyłbicy i rękawiczkach. 

14.Uczeń zachowuje bezpieczny dystans – 1,5 metra od innych osób. 

15.Uczeń udaje się do wyznaczonej sali lekcyjnej. 

16.Uczeń przed każdą lekcją dezynfekuje ręce. 

17.Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej pojedynczo i zajmują wyznaczone 

miejsce. Bezwzględnie stosują się do wytycznych nauczyciela.  

18.W sali lekcyjnej uczeń nie musi nosić maseczki. Uczeń pozostaje w 

bezpiecznej odległości 1.5 metra od innych uczniów oraz nauczyciela. 

19.Uczniowie spędzają przerwy wyłącznie w miejscach wskazanych przez 

nauczyciela.  

20.W czasie przerwy uczniowie przebywający na górnym korytarzu są na 

obszarze wspólnym, i w związku z tym zobowiązani są do noszenia maseczki.  

21.Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu i kasłaniu. 

22.Uczeń korzysta z biblioteki szkolnej, zajęć z logopedą oraz konsultacji z 

pedagogiem szkolnym przestrzegając ustalonych procedur bezpieczeństwa i w 

wyznaczonym czasie. 

 


