ZASADY ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI/UCZNIAMI
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH
W MRĄGOWIE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 września 2020r. W CZASIE EPIDEMII COVID 19
1. Na zajęcia szkolne/wczesnego wspomagania rozwoju dziecka/ może uczęszczać wyłącznie
dziecko/uczeń zdrowe/y, bez objawów chorobowych, które mogłyby sugerować chorobę
zakaźną COVID 19 – należą do nich objawy zakażenia górnych dróg oddechowych takie jak
katar, kaszel, duszności, temperatura powyżej 37 °C, biegunka. Nauczyciel ma prawo
odmówić przyjęcia opieki nad dzieckiem/uczniem, u którego stwierdzi powyższe objawy
chorobowe.
2. Jeżeli u dziecka/ucznia po godzinach zajęć pojawią się niepokojące objawy sugerujące
zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora Zespołu
Szkół Specjalnych w Mrągowie.
3. Dziecko/uczeń, u którego stwierdzono niepokojące objawy chorobowe jest izolowane/y na
terenie szkoły od innych dzieci/uczniów do czasu odebrania przez rodziców/opiekunów.
4. Dziecko/uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły i ze szkoły, w miarę możliwości, żadnych
przedmiotów ani zabawek.
5. Dzieci/uczniowie, które/którzy tego wymagają, na w/w zajęcia są przyprowadzane/ni
i odbierane/ni przez jedną osobę zdrową.
6. Osoby, które przyprowadzają lub odbierają dziecko/ucznia muszą być zabezpieczone w
środki ochrony osobistej – osłonę ust i nosa, przed wejściem do budynku zdezynfekować
dłonie lub założyć rękawice.
7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
dziecko/uczeń nie może uczestniczyć w w/w zajęciach.
8. Ponieważ należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – wszystkie sprawy administracyjne i inne
należy załatwiać drogą mailową lub telefoniczną. Tylko w sytuacjach wyjątkowych możliwy
jest kontakt bezpośredni – zawsze po uzgodnieniu terminu spotkania - dnia i godziny
telefonicznie.
Telefon do placówki: (089) 741 20 24
Adres mailowy: sekretariat@zssmragowo.edu.pl
9. Rodzice /opiekunowie/ przyprowadzający/odbierający dzieci/uczniów na/po zajęciach
zobowiązani są do przestrzegania ustalonych przez dyrektora ZSS zasad opisanych
w Procedurach, w tym:
a) zachowania 1,5 m dystansu w stosunku do innych dzieci/uczniów i osób przebywających w
tym czasie w jego otoczeniu,
b) dokonywania dezynfekcji dłoni przy wejściu, w przypadku konieczności wejścia do
budynku szkoły
c) korzystania z osłony ust i nosa, z jednorazowych rękawiczek ochronnych,
d) stosowania się do poleceń personelu szkoły, szczególnie dotyczących zachowania w
śluzie ochronnej (przedsionku budynku szkoły) oraz w zakresie liczebności osób
równocześnie przebywającej na tym terenie,
e) po informacji pracownika szkoły dotyczącej prośby odebrania dziecka/ucznia –
rodzice/opiekunowie mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko/ucznia ze szkoły.

10. Rodzice /opiekunowie są zobowiązani przestrzegać
obowiązujących na terenie szkoły i poleceń personelu szkoły.
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