Wytyczne sanitarno- epidemiologiczne
obowiązujące od 1 września 2021 r.
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika
(według zaleceń MEiN, MZ, GIS)
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby

zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub
izolacji domowej.
2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu

publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz
środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania

w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa)
2. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce. Podczas pobytu

w szkole zaleca się częste mycie rąk wodą z mydłem.
3. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk,

ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4. Rekomenduje się noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych szkoły
5. Podczas długiej przerwy, przy sprzyjających warunkach pogodowych

uczniowie mogą przebywać na Placu Szczepanika i na tarasie szkoły
6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać

na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej
38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości
od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o
konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny
środek transportu). Rodzic zobowiązuje się odbierać informacje
telefoniczne ze szkoły (tel. 146211730) i od wychowawcy dziecka. Rodzic
informuje wychowawcę o stanie zdrowia ucznia
8. Sale, części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę,

w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
Osoby z zewnątrz są zobowiązane do zastosowania środków ochronnych
(maseczki), zachowania dystansu od innych osób, dezynfekcji rąk.

