WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE
ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KS.
EDMUNDA DOMAŃSKIEGO W IŁOWIE- OSADZIE

Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);
2) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 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 bezpieczeństwa 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
rozwiązań 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) - zamiast rozporządzenia MEN z 11 marca 2020 r.
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)

Cel procedury:
1.Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021 i wyznaczenie
sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii
COVID -19.
2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę
COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

Uczestnicy postępowania:
1.
2.
3.
4.
5.

Dyrektor szkoły
Nauczyciele
Pracownicy administracji i obsługi
Uczniowie
Rodzice/prawni opiekunowie

Zasady organizacji pracy w szkole
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie wchodząc do szkoły mają do dyspozycji trzy wejścia.
3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły oraz uczniowie przy wejściu do szatni mają
obowiązek dezynfekowania rąk zgodnie z instrukcją.
4. W miarę możliwości zostanie ograniczone przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum (ewentualnie mogą wejść osoby w wyznaczone obszary, bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz po zastosowaniu
środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Nauczyciele, wychowawcy będą kontaktować się z rodzicami, opiekunami
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (np. telefon, dziennik
elektroniczny).
6. Pracownicy w budynku szkolnym będą przemieszczać się wyłącznie w celu
wykonywania obowiązków służbowych.
7. Wszyscy pracownicy i uczniowie szkoły muszą stosować i przestrzegać podstawowych
zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
często myć ręce zgodnie z instrukcją, stosować zasady ochrony podczas kaszlu i
kichania zakrywając usta i nos łokciem, unikać dotykania oczu, nosa i ust.
8. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły będą zachowywać dystans społeczny między
sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
9. Pracownicy administracji oraz obsługi będą ograniczać kontakty z uczniami oraz
nauczycielami.

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych (w tym w szczególności gorączkę, kaszel) zostanie on
odizolowany do izolatorium i niezwłocznie zostaną poinformowani rodzice lub
opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własny środek transportu).
11. Pomiędzy osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach
wspólnych ograniczy się gromadzenie uczniów na terenie szkoły:
- uczniowie w miarę możliwości w salach będą pozostawać na dwie godziny lekcyjne
łącznie z przerwą,
- w czasie przerwy w sali lekcyjnej uczniowie nie przemieszczają się, mogą spożywać
własne posiłki i płyny, grupa znajduje się pod nadzorem nauczyciela,
- sale lekcyjne, korytarze będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
- w czasie trwania lekcji uczeń nie na obowiązku zasłaniania ust i nosa,
- po wyjściu z sal lekcyjnych na korytarz uczniowie mają obowiązek zasłaniania ust
i nosa - w razie przeciwwskazań poświadczonych zaświadczeniem lekarskim uczeń
może być zwolniony z obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką. Maseczka może
być zastąpiona innym środkiem ochrony osobistej np. przyłbica.
- dyżurujący nauczyciele mają na uwadze, aby uczniowie nie tworzyli większych grup,
zachowywali dystans 1,5 m od siebie, nie biegali, nie przemieszczali się bez powodu
po korytarzu.
12. Nauczyciele w czasie prowadzenia zajęć nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa
oraz ograniczają przemieszczanie się po sali lekcyjnej.
13. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi w czasie przerw oraz podczas
poruszania się po terenie szkoły maja obowiązek zasłaniania nos i usta.
14. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi przed rozpoczęciem pracy
dokonują termometrem bezdotykowym pomiaru temperatury ciała , uzyskany wynik
zapisują w formularzu (załącznik nr.1). W przypadku gdy temperatura ciała jest równa
albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z
teleporady medycznej według ustalonych procedur (załącznik nr. 2 )
15. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy
obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała. Jeżeli pomiar termometrem
bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy postępować według ustalonych
procedur (załącznik nr. 3).
16. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, zostaną usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze
itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
17. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie
wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
18. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
19. Zalecane będzie korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego w czasie przerw.

20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.
21. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych będą czyszczone lub
dezynfekowane.
22. Uczeń zostanie poinformowany o niezabieraniu ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów.
23. Uczniowie w czasie przerw zobowiązani są do przebywania na terenie szkoły.
24. W szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć nauczyciel dyżurujący nadzoruje
aby uczniowie zachowywali 1,5 m odległość pomiędzy sobą.
25. Bibliotekarz przedstawi uczniom zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny
jej pracy, uwzględni konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych
materiałów przechowywanych w bibliotece.
26. Pielęgniarka szkolna przedstawi uczniom zasady korzystania z gabinetu profilaktyki
zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone
w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia
i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym zostaną umieszczone numery telefonów do powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
2. Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodząc do szkoły dezynfekują dłonie lub
zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących
stref przebywania.
3. Pracownicy szkoły będą nadzorować aby uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły,
przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety myli ręce
wodą z mydłem.
4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,
klawiatur, włączników.
5. Przeprowadzając dezynfekcję, będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta znajdującego
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostaną wywieszone plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje
dezynfekcji.
7. Na bieżąco będą czyszczone urządzenia sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcja
lub czyszczenie z użyciem detergentu.
8. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego w

sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń
koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19
(w czasie trwania pandemii/epidemii):
- Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier,
szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
- Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe
powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do
pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Gastronomia
1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia) dodatkowo
zostaną wprowadzone zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
pracowników. Zachowana zostanie odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min.
1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę
będzie się zwracać na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów,
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
2. Korzystanie z posiłków będzie się odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie
epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danego pokoju. Przy zmianowym wydawaniu
posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
3.Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i
wyparzane. Istnieje możliwość korzystania z własnych sztućców.
4. Dostawcy cateringu będą stosować pojemniki i sztućce jednorazowe. Zużyte pojemniki
i sztućce będą odpowiednie segregowanie.
5. Zostaną usunięte dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru
sali jadalnej. W stołówce nie będzie samoobsługi, dania i produkty będą podawane przez
osobę do tego wyznaczoną.

Obowiązki nauczycieli
1. Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły:
- wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole.
- dbają na bieżąco o przekaz treści związanych z przestrzeganiem obostrzeń
sanitarnych w celu wzbudzenia w uczniach poczucia bezpieczeństwa oraz
odpowiedzialności za swoje zachowanie.
- prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na
częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania
ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez uczniów
wprowadzonych instrukcji.
2. Od chwili powrotu do pracy stacjonarnej pracują według ustalonego przez dyrektora
harmonogramu, sprawując bezpośrednią opiekę nad uczniami.
3. Przed rozpoczęciem pracy każdego dnia dokonują pomiarów temperatury własnego
ciała.
4. Dokonują pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego
jakichkolwiek objawów choroby.

5. Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości pomiędzy
uczniami.
6. Unikają organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu z
zachowaniem odpowiedniej odległości.
7. Korzystają wyłącznie z wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeń lekcyjnych.
8. Przestrzegają ustalonych wewnętrznych procedur przestrzegania zasad
bezpieczeństwa w czasie dyżurów.

Obowiązki pracowników obsługi
1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych
oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
2. Dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując
ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty,
poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania
posiłków.
4. Wietrzą korytarze w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
5. Po zakończeniu pracy oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują blaty stołów, regały,
krzesła, drzwi wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz
powierzchnie płaskie tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.
6. Zwracają uwagę na obecność i przestrzeganie reżimu sanitarnego przez osoby trzecie
przebywające w szkole.

Zadania i obowiązki rodziców
1. Zapoznają się z procedurami zamieszczonymi na stronie szkoły: www.zstioilowo.edu.pl w zakładce COVID- 19.
2. Dbają aby do szkoły uczęszczało wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów
chorobowych.
3. Jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie lub izolacji nie
posyłają ucznia do szkoły.
4. Zaopatrują ucznia w indywidualną osłonę ust i nosa.
5. Współpracują z radą pedagogiczną regularnie przypominając dziecku
o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu
ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracając uwagę na
odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
6. Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce i zasłaniają nos i usta.
7. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz e-maili ze szkoły umożliwiając
dyrektorowi i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji.

Załącznik Nr 3
Procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia
u ucznia zakażenia COVID-19
1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel,
duszność) niezwłocznie nakłada środki ochrony osobistej.
2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym
miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice,
zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.
3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.
5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego
dziecka, założyły maski jednorazowe.
6. Nauczyciel otwiera okno.
7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko,
obserwowane objawy).
8. Dziecko prowadzone jest do izolatorium, gdzie wraz z opiekunem wyznaczonym
przez dyrektora czeka na rodziców.
9. Nauczyciel oraz uczniowie są zobowiązani do dokładnego zdezynfekowania rąk.
10. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana
i dokładnie wietrzona.
11. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy w momencie
przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
12. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki
o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.
13. W wyżej wymienionym przypadku będą wszczynane dochodzenie epidemiczne,
którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły
powinien stosować się do zaleceń Inspektora Sanitarnego Głównego Inspektora
Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz
https://gis.gov.pl/.
14. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę, a inne osoby,
które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane
nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać

w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np.
poprzez pomiar temperatury ciała.

Załącznik Nr 2
Procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u
pracowników szkoły lub internatu zakażenia COVID-19
1. Do pracy w szkole/internacie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Pracownik, który w trakcie pracy zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka,
kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada środki ochronny osobistej.
3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
przejmie obowiązki pracownika.
4. Jeśli pracownik przebywa w sali z uczniami to podaje im instrukcję, aby nie zbliżały
się i założyły środki ochrony osobistej.
5.

Otwiera okno.

6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika będącego w
niedyspozycji zdrowotnej.
7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z uczniami to uczniowie wraz z osobą
wyznaczoną przez dyrektora dezynfekują ręce, opuszczają salę, która jest
dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki , skontaktować
się z lekarzem i Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie będzie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz zostaną zdezynfekowane
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń powiatowego inspektora . Rekomenduje się ustalenie listy
osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których
przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym.
11. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę, a inne osoby,
które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane
nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać
w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np.
poprzez pomiar temperatury ciała.

Załącznik Nr 4
Procedura komunikacji rodziców ze szkołą
1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem
COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po
wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie
z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować
dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i
wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce i środki
ochrony osobistej.
4. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub
funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować się z nauczycielem przez dziennik
Vulcan lub pocztę służbową.
5. Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy
oraz indywidualnie z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem szkoły
- tel.023 654 10 11 lub drogą mailową dziennika Vulcan lub bezpośrednio po
spełnieniu wymagań sanitarnych.
7. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

Załącznik Nr 5
DEKLARACJA RODZICA / OPIEKUNA UCZNIA
Ja niżej podpisana/podpisany:
1. Zapoznałem/łam się z procedurami zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie- Osadzie, które zostały
zamieszczone na stronie szkoły: www.zstio-ilowo.edu.pl
2. Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać procedur bezpieczeństwa w Zespole Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie- Osadzie w związku z koniecznością
stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19.
Jednocześnie oświadczam, że córka/syn …………………………, kl…………..
1. Do dnia 1 września 2020r.nie miała/miał kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie
się wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia obecnie nie
przebywa na kwarantannie, nie pozostaje w izolacji, nie przejawia widocznych oznak
choroby, rodzina nie jest objęta nadzorem epidemiologicznym.
2. Będzie uczęszczała/uczęszczał na zajęcia lekcyjne w pełnej dyspozycji zdrowotnej, bez
objawów chorobowych: kataru, kaszlu, gorączki, duszności oraz innych niepokojących
objawów charakterystycznych dla COVID-19.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w szkole regulaminów/procedur
związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka w razie
wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie jego pobytu w szkole.
4. Zobowiązuję się do poinformowania wychowawcy o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej w związku z wirusem COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.
5. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów.
6. Wyrażam zgodę na przekazanie Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej danych osobowych
swoich i mojego dziecka w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19.
7.Aktualne numery rodziców/opiekunów.
…………………………………………………………………………………….
Jestem świadoma/świadomy, iż mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych
i wdrożonych wszelkich środków ochronnych na terenie szkoły może dojść do zakażenia
COVID-19.
….……………………….…………………………
(data, podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Załącznik Nr 6
………………………, ………………………….. klasa………………
imię, nazwisko

DEKLARACJA UCZNIA
1. Zapoznałem/łam się z procedurami zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie- Osadzie, które zostały
zamieszczone na stronie szkoły: www.zstio-ilowo.edu.pl
2. W roku szkolnym 2020/2021 zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać procedur
bezpieczeństwa w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie- Osadzie w
związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego z
pandemią COVID-19.
Jednocześnie oświadczam, że:
1.Do dnia 1 września 2020r.nie miałam/miałem kontaktu z osobą, u której stwierdzono
zakażenie się wirusem COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia
obecnie nie przebywa na kwarantannie, nie pozostaje w izolacji, nie przejawia widocznych
oznak choroby, a rodzina nie jest objęta nadzorem epidemiologicznym.
2. Będę uczęszczała/uczęszczał na zajęcia lekcyjne w pełnej dyspozycji zdrowotnej, bez
objawów chorobowych: kataru, kaszlu, gorączki, duszności oraz żadnych innych
niepokojących objawów charakterystycznych dla COVID-19.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w szkole regulaminów/procedur
związanych z reżimem sanitarnym.
4. Zobowiązuję się do poinformowania wychowawcy o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej w związku z wirusem COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.
5. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
6. Wyrażam zgodę na przekazanie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej danych osobowych
w przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19.
7.Aktualne numery rodziców/opiekunów.
…………………………………………. ………………………………………….
Jestem świadoma/świadomy, iż mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych
i wdrożonych wszelkich środków ochronnych na terenie szkoły może dojść do zakażenia
COVID-19.

….……………………….…………………………

(data, podpis ucznia)

