
Załączntknr I

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w czasie epidemii COVID - 19

w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w Tarnowie

Informacje ogólne

Symptomy koronawirusa według Światowej Orgańzacji Zdrowia to:

1. podwyzszona temperatura ciała,

2. ból głowy i mięśni,

3. ból gardła,

4. kaszel,

5. duszności i problerny z oddychaniem,

6. uczucie wyczerpania,

7. brak apetytu,

Symptomy choroby stają się zwykle widoczne między 2 a I0 dniem po kontakcie z nosicielem. Koronawirus

COVID-19 rozptzestrzenia się drogąkropelkową. Gdy zakńona osoba kichnie lub zakaszle, kropelki śliny

zawierające wirusa lądują na otaczającej go powierzchni. Stamtąd przedostają się na dłonie innych lldzi, a

potem do ich organizmów, gdy ci pocieraj ą oczy, dotykają nosa lub ust. Dlatego najwazniejsza zasada

zapobieganiazarńenia się koronawirusem brzmi: MYJ RĘCE!

Apoza §zm:

1. Jeśli nie możeszumyó r{<, unikaj dotykania oczu, ust i nosa.

2. Miej przy sobie środek do dezpfekcji rąk zawterający alkohol, na wypadek, gdybyś nie mógł umyć

ich pod bieżąca wodą.

3. Zawsze myj ręce przedposiłkiem.

4. Zachowaj ostrozność w miejscach publicznych oraz transporcie zbiorowyrr: jeśli dotykasz

ogólnodostępnych przedmiotów, nie zb|tżaj dłoni do twarzy, zańm ich nie umyjesz.

5. Miej przy sobie chustęczki higieniczne, zasłaniaj nimi usta i nos podczas kaszlu i kichania, a

chusteczkę z zawartościąwyrzuć tuż po uzyciu.

6. Nie dziel się jedzeniem i nię korzystaj z przekąsek, które je się przez włozenie dłoni do paczki (np.

chipsów).

7. W okresie wysokiego zagrożenta wirusem, nie witaj sięprzez podanie ręki ani przez pocałunek w

policzek.



Zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów w szkole

Procedury wchodzenia/wychod zenia

1. Zajęcia szkolne w roku szkolnym. 20201202l w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I Stopnia w

Tarnowie odbywaó siębędąw godzinach 7.10 do 16.35.

2. Uczęń przychodząc do szkoĘ ma obowiryek zadzvłonić domofonem umieszczonym na bramie

szkoły, podaĆ swoje imię i nazwisko, klasę. Ewidencja obecności prowadzona jest na kżdej lekcji

przez nauczyciela prowadzącego.

3. Osoby wchodzące do szkoĘ z zewnąfrz mają obowiryek zadzuronić domofonem celem wpisania do

ewidencji wejŚĆ na teren budynku RBSIS w Tamowie, prowadzonĄ przez Sekretariat.

4. WejŚcie osób trzecich na teren plaówki zostaje ograniczone do niezbędnego minimum z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

5. Obowiąuje całkowity zakaz przebywania na terenię szkoły osób z zewnątrz z objawami

chorobowlm:ri.

6. Osoby wchodzące z zewnątrz mają obowiązek stosować środki ochronne: ochrona ust i nosa,

dezynfekcj a rąk przy wej ś ciu.

7. Przy wejściu do budynku szkoły obowiąpuje dezynfekcja r{<. Informacja o takim obowią.zku wTaz z
instrukcj ą z arrtieszczona j est na drzwiach.

8. Przy wejŚciu do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno_

ęiderniologicznej, oddziafu zakńnego szpitala i służb medycznych.

9. Uczńpo zakończonych zajęciach opvszczateren szkoły.

10. Uczeń lub rodzic przóywający w szkole w miarę mozliwości ma zachowaó dystans społeczny

wYno§zący minimum 1,5 m w odniesi§niu do pracowników szkoły jak i innych uczniów.

11. Do szkoły ptzychodzió mogą tylko uczniowie/rodzicelpracownicy zdrowi, bęz objawów

chorobowych.

t2.Do szkoły nie wolno przachodzió uczniowilpracownikowi, którego rodzina odbywa kwarantannę lub
jest w izolacjt w warunkach domowych.

13. W Przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakńnĄ uczniowie powinni pozostać w

domu i uzyskaĆ teleporadę medyczną aw razię pogarszania się stanu zdrowia zadzwońćpod nr 999

lub l12 i poinformować, żemogąbyć zakńeńkoronawirusem.



Bezpieczeństwo i higiena w czasie pobytu w szkole

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiąani do zapoznańa się z Procedurami bezpieczństwa w

okresie pandemii covid-l9 obowiąpującyrrri na terenie szkoĘ, Dostarczają do plaówki uzupełnioną

Deklarację oraz Oświadczeńe rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące zŃączńktu 2 oraz zńączńk
nr3

2. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoĘ zobowiąani są do przestrzegańanĄwyższych standardów

higienicznych. Po przyjściu do szkoły nalezybęznłłocznie umyć ręce lub je zderynfekować.

3. Na terenie szkoły obowią.zująogólne zasady higieny, tj, ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania,

unikanie dotykania oczu, ust i nosa. W przestrzeniach ogólnodostęnych wskazane jest noszenie

maseczek.

4. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia ptzez dziecl maseczek. Jeśli uczniowie

zdecydują się na noszenie pr4lłbic czy masęczek powinni zaopatrzyó się w nie samodzielnie.

5. Szkoła wyposazona jest w bezdotykowy termometr.

6. Szkoła w)|posazona jest w środki deąmfeĘące niezbędne do odkńańa pomocy dydaktycznych i
elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

7. Ci€i komunikacyjne oraz powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, wyłączniki światła, uchwfy,
poręcze krzeseł oraz powierzchnie płaskie w tym blaty w salach, są dezynfekowane. Prowadząc

dezynfekcję ptzestzegane są zalecenia producenta arajdujące się na opakowaniu środka do

dezynfekcji. Za dezyŃekcję odpowiedzialni sąwynaczeni pracownicy obsfugi. Codzienne prace

porządkowe podlegaj ą monitorowaniu.

8. W salach lekcyjnych umieszczone sąśrodki do deąmfekcji r{<.

9. W pomieszczeniach sanitamo-higienicznych wywieszono plakaty z zasadarli prawidłowego mycia

t$.aprzy dozownikach z płyrrem do deąmfekcji r{<.

l0. Z salii, w której przebywająuczniowie, usuwa sięprzedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie

umyÓ, uprać lub zdezynfekowaó. Przybory do ćwiczń (piłki, skakanki, obręcze iĘ.)
wykorzystyw ane podezas zEęó taleĘ dokładnie czyśció lub dezynfekowaó.

1I. Zgodńę z zalecąiami i potzóami pracownicy szkoły zaopatrzeri są w indywidualne środki

ochrony osobistej: jednorazow§ękawiczki, maseczki na usta i noso przyłbice.

12. Nauczyciele, pracownicy obsfugi, uczniowie, rodzice zachowują dystans społeczny między sobą w

kńdej przestrzeni szkoły, wynoszący co najmniej 1,5 m.

13. Jeżeli zaistnieje taka koniecznośó w przypadku niepokojących objawów chorobowych, ubzniowi

dokonuje się pomiaru ternperatury.



14. Nauczyciele zwracająuwagę, abyuczniowie dezynfekowali ręce po przyjściu do klasy.

15. Pierwsze zębranie odbędzie się w kazdej klasie w trybie stacjonarnym z zachowaniem rezimu

sanitarnego. Wychowawcy klas ustalają sposoby szybkiej komunikacji z rodńcanilprawnyi

opiekunami poniewaz kolejne informacje na temat funkcjonowańa vczsia w szkole przekazywane

będą drogą elektroniczną lub telefonicznie.

16. Rodzice i uczniowie zobowiąpani sądo niezwłocznego aktualizowania numerów telefonu i adresu e-

mail.

17. Rodzic zobowtryarryjest do ńez-vvłocznego poinformowania dyrektora szkoły o zakńeńvwirusem

COVID - l9, objęciu kwarantannąlub izolacjąnajbliższych członków rodziny.

l8.Informację o nieobecności ucznia w danym dniu w szkole nńeży z$osić poprzęz dziennik

elektroniczny lub telefonicznie wychowawcy, otaz w sekretariacie pod numer telefonu: 14 688 _87

-02.

I9.Zgodńe ze Statutem szkoĘ uczefi ma obowiąZek usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach

szkolnych w ciągu 7 dń od momentu ustania nieobecności ptzez przedstawięnie zwolnienia

lekarskiego lub w innej dopuszczalnejprzez statut formie,

20. Rodzice stosują się do zalecń lekarskich, które mogą określió czas nieposyłania dziecka do

instytucji, j eśli wcześniej dziecko chorowało.

Zl.Uczń ma obowią,zek zgłosió się do sekretariatu szkoły lub nauczyciela prowadzącego zajęcia i
poinformować go o uzasadnionĄprzyczr,rnie opuszczetiaterenu szkoĘ w czasie zajęó.

ZŻ.Uczńnie moze opuszczać terenu szkoĘ w trakcie przęrw lekcyjnych lub w trakcie zajęć lekcyjnych

bezzgody nauczyciela lub dyrektora szkoły.

Organżacja pracy szkoły

1. Zapewnia się taką orgarizaĄę praay sż<oĘ która ograni czy gromadzeńe się poszczególnych grup

uczniów na terenie szkoły oraz uniemozliwi czerstązmiartę pomieszczń,w których odbywają sięza-
jęcia.

2. W celu umozliwienia zachowania dystansu społecznego dopuszcza się mozliwość mriany czasu

przerw między zaj ęciami.

3. Zalęca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeĄrm powietrzu.

4. Sale lekcyjnę oraz części wspólne naleĘ wieftzyć co najmniej razl7a godzinę.

5. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.



6. Z lwags na brak szatni szkolnej, uczniowie nie mogą wieszać swoich ubrań na wieszakach w

klasach, musząpozostawić wierzchnie okrycia na oparciach zajmowanych przez siebie krueseł.

7. Uczniowie nie przynoszą do szkoĘ żadnych zbędnych przedmiotów z wyłączeniem plecaka, w któ-

rym znajdująsię zeszyty, podręczniki i przybory szkolne.

8. Uczniowie nie udostępniająinnym uczniom swoich podręczników i przyborów.

9. Korzystania z gabinetu profilak§ki zdrowotnej i gabinetu stomatologicznego mozliwe jest na okre-

Ślonych przez dyrektora szkoły zasadach w porozumi eń:u zprzychodnią KOLMED.

Zasady bezpieczeństwa obowiązuj ące w bibliotece szkolnej

l. Począwszy od dnia 1 września 2020 roku biblioteka szkolna będzie cTyffia dla czytelników

(uczniów, nauczycieli, pracowników szkoĘ opiekunów prawnych uczńa)

2. Biblioteka będzie pracować wyłącznie w trybie wypożryczeńi zwrotów.

3. W sali wypożyczeń i zwrotów ksiąpek mozo przehywaó (oprócz nauczyciela bibliotekarza) tylko
jeden czytelnik (nauczyciel, pracownik szkoły, uczń, rodzic lub opiekun prawny uczńa) z

zachowaniem bezpiecznej odległości wyrroszącej 1,5 m.

4. Od osób korzystających z biblioteki wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu

zasłaniania nosa i ust, oraz dezynfekcji rąk

5. Nauczyciel bibliotekatz ma obowią7ek w obecności czytelnika zakrywać usta i nos oraz

przyjmować zvvroty i podawać ksią7ki w rękawiczkach ochronnych.

6. czytelnik nie ma mozliwości wolnego dostęu do regałów bibliotecznych.

"l. Wllpożyczane ksią7ki podaje uczniowi w Sali nr 8 w dniu i godzinach praay biblioteki nauczyciel

bibliotekarz.

8. Zwtotuksiązek czytelnik dokonuje w zawięanej reklamówce, siatce lub worku.

9. odpisanie zr,vróconych ksiąek zkonta czytelnika nastęuje w dniu zwrofu.

10. Prz$ęte ksiązki powinny zostać odłozone na okres 3 dni do przygotowanych tekturowych

pojemników z aznaczeniąn daty zwrotu, juko wyłączone z wypożyczania do czasu zakończeria

kwarantanny. po tym okresie natei,z1, włączyóje do uzytkowania. w dalszyrrr ciryu ptzy kontakcie z

egzerrrylarzani nalezy stosować rękawiczki.

ll. Kwarantannie podlegająwszystkie materiały bibliotecznę zwrócone przez czytelnika.

12. Po przyjęciu ksiąpek od użytkownika naIeży kńdorazowo zdez5mfekować blat, na którym |eżały

ksiązki.



13. Systematycznie dokonuje się wietrzenia pomieszQzaia, w któryrrr czytelnicy dokonują zwrotów i
vłypoży czeni a ks ią7 ek.

14. NaleĄ regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się uzytkownicy, np. klarnki,

drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

15. W prąrpadku wyraźnych oztak choroby, jak uporcąłłry kaszel, złe samopoczucie, trudności

w oddychaniu nie nd,eży dokonywać czynności wypożyczeńa i zwrotów ksiąek.

16. W prz5ipadku pojawienia się stwierdzonego zakńęńa koronawirusem SARS-CoV-2 wśród

pracowników mających kontakt ze zbiorarti, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączeńe z

uzytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Zasady postępowania w prąrpadku podejrzeniazakażenia wirusem COVD - 19 u ucznia

1. W prąrpadku stwierdzenia objawów chorobowych charakterystycznych dla zakńęńa wirusem

COVID -19 (np. gorączka, biegunka, wysypka, kaszel, duszności, katar, ból gardła, chrypka iĘ.),

uczęń nie może zgłosić sięna zĄęcia szkolne.

2. Jeżęli jednak taki uczeń zgłosiłby się do szkoĘ pracownik, który zauwńył objawy chorobowe

informuje o tym. dyrektora lub osobę go zastąlującą.

3. Uczeńptzńywa w izolacji (szatrria) pod opiekąpracownika szkoĘ który zachowuje wszelkie środki

beąieczeństwa - przed i po wyjściu z pomieszczenia, dezynfekuje tęce, zakłada maseczkę,

rękawiczki.

4. Uczniowi na|eży zlńerzyć temperaturę ciała:

1. jeżeli pomiar termometrem bezdoĘkowyrrr wyrrosi 38'C lub wyzej -naIeĘ powiadomićrodzi-

ców ucznia o konieczności odebrania dzieckaze szkoĘ i prąlpomnieó o obowiązka skorzystania

z teleporady medycznej,

2. jeżeli pomiar termometrem innym ńżbezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2"C-37,9oC - należy

powiadomić rodziców uczńai ustalió sposób odebrania ze szkoĘ.

5. Rodzic zostaje ńęzwłocnńe poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących

objawów i jest zobowiązarty do pilnego odebrania óziecka.

6. Rodzic po odebraniu ze szkoły dzieckaz objawami chorobowyrrri, ma obowiąek poinformowania

dyrektora o wyriku badarria uczńa przez lekarza.

7. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzet:lruzakńętia:uczrria.

8. Dyrektor lub osoba zastęująca go, powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w

Tarnowie ul. Mościckiego 10 teI.1462I7094 w celu uzyskania wskazówek i instrrrkcji do dalszego

postęowania.



g. O;", szkoły zobowiązarty,jest do stosowania się do zalecńPństwowego Powiatowego Inspek-

tora Sanitarnęga przy ustalaniu, czy należy wdrożyó dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaist-

niĄ przypadek.

10. Jeśli zaleceńa sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomo-

cąinnych środków łączności należy sporządzió notatkę lub protokół.

11. W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzane1o o zarażenie, dyrektor ma prawo

powiadomić o tym fakcie Policję oraz Powiatową Stację Sanitamo- Epiderniologtrcznąw Tarnowie

ul. Mościckiego 10 tę1.1462I7094

12. Osoba wskazana przez dyrektora kontakfuje się telefonicnie z rodzłcant pozostĄch uczniów

przebywających w tej samej godzinie w szkole i informuje o zaisfiriałej sytuacji. PrzekaĄe
wskazówki i instrŃcje postęowania uzyskane od Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Tarnowie ul. Mościckiego la E1.1462l7094.

13. Sala w której pnńywałuezń z objawami chorobowymi, jest myta i dezynfekowana.

14. Rodzice odbierająuczniaprzy głównych drzwiactr wejściowych do budynku szkoły.

15. Pomieszczeńe, które było przezrlaazane do izolacji, po opuszczeniu go przęz ucznia jest myte i
dezynfekowane.

16. Dyrektor lub osoba wyznaczona sporządza listę osób, z którymi :uczęń podejrzany o zakńetlte miał

kontakt, aby w raziepotrzeby pruekazać jąwłaściwym organom.

Zasady postępowania w prrypadku podejrzeniazakażenia wirusem COVID - 19 u pracownika:

1. Pracownicy zobowiązani są na bieżąco śledzió informacje publikowane przez Głównego Inspektora

Sanitarnego i Minisha Zdrowią na ternat rozpoznawania objawów i sposobu postęowania w

przypadku podejrzenia zatńeńa koronawirusem.

2. Pracownik, który przedprzyjściem do pracy zalwńy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

- duszność,

- stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37oC a 38oC),

- objawy przeziębieniowe,

- gorączka,

- kaszel,

- duszności i kłopoty z oddychaniern,

- bóle mięśni i ogólne nnęczeńe



nie przychodzi do pracy, $lko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją

sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpita|a, a w razię pogarszania się stanu

zdrowia, dzwoni na nr 999 lub l 12 i informuje , że możebyć zakńony koronawirusem.

3. O wystąpieniu syfuacji opisanej w pkt. 1, pracownik niezwłocznie powiadamia Dyrektora SzkoĘ -
telefonicznie, celem zgloszelia swojej nieobecności w pracy;

4. Dyrektor szkoły ma obowiąek poinformowania Dyrektora Izby Rzemieślniczej

5. Pracownik informuje Dyrektora Szkoły o zastosowanych wobec Niego zaleceniach inspekcji

sanitarno - ęi demi ologi czrrcj.

6. W prąrpadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niąokojących objawów

sugerujących zakńenię koronawirusem, zostaje On niezwłoczńę odsunięty od pracy i skierowany

do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji (szatnia męska), wyposażonego w maseczki,

rękawiczki i środki do deąmfekcji,

7. W sytuacji opisanej w pkt. 5 lub pkt. 6, Dyrektor Szkoły kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno_

ąidemiologtrczną w celu uzyskania zalęceń i ewentualnego wdrożenia dodatkolvych procedur

postęowania, adekwafirych do zaistniałego przypadku.

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub lczeń zostaje poddany gruntownemu

sPrzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezyrrfekcji zostają poddane

powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręlzę,uchwyty, ię.).

9. Zadanta określone w pkt. 8, wykonuje pracownik wskazany przęz dyrektora, zabezpieczony

środkami ochrony osobistej.

10. DYrektor lub upowńńony Węz Niego pracownik, ustala listę osób przebywających w fym samyIn

czasie, w pomieszczeńach szkoły, w których przebywńaosoba podelrzanao zakńeńę.

11.W stosunku do tych osób, Dyrektor podejmuję działańa zgodne z zalęceńatrti otrzymanymi w

trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-ęidemiologiczną.

Informacje końcowe

NalezY stosowaĆ się do zalęcń Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii zamięszczonych na stronie MEN
www.men.gov.pl Biezące informacje dotyczące KORONAV/IRUSA COVID-l9 znĄ&l1ą się na sfronie

intemetowej www.pzh.gov.p1 Warto równiez monitorowaó stronę intęmetową Państwowej Inspekcji

Sanitamej www. gis. gov.pl.

Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2020



Załączntknr 2

O ŚWnOCZENIE RODZICOWi OPIEKIINOW PRAWNYCH

Jarnżej podpisany/a:

( nazwisko i imię rodzicalopiekuna prawnego)

oświadczam, ze:

1. Moja córka/ mój syn: ...(nazwisko i

imię dziecka) nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z człorlków

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych

oznak choroby. Stan zdrowia dzięęka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak

chorobowych, np. podwyzszona temperatura, katar, alergia, kaszel, bieguŃa, duszności,

wyslpka, bóle mięśni, ból gardła,utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

2. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do

szkoły w aktualnej sy.tuacji epidemiolo gicznej.

3. Zostałam poinformowanyla o ryzyku, na jakie jest narazone zdrowie mojego dziecka i

naszych rodzin.

4. Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrozonych wszelkich środków

ochronnych zdaJę sobie sprawę, że na terenie placówki moze dojść do zakażęnia COVID -
79.

5. W przypadku wystąpienia zakńenia lub jego podejrzęnia w szkole (nie tylko na terenie)

personel/dziecko/rodzic dzięcka - zdaje sobie sprawę, tż zarówno moja rodzina, jak i
najbllższe oto czeni e zo stani e ski erowane na 1 4 -dniową kwarantannę.

6. W sytuacji wystąpienta zakażenta lub jego podejtzęnia u dziecka, jego rodziców lub

personelu szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na

terenie placówki orazich rodziny i najblizsze otoczenie przeńodząkwarantannę.

7 . Dzięcko nie jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezyrfekujące.

8. W sluacji zarażęnia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zńa\eń,

pretensji do dyrektora szkoły oraz Orgaru Prowadzącego, będąc całkowicie świadom

zagr ożenia epi d emi o l o gi czne go wynikaj ąc e go z p anuj ącej ob e cni e p and emi i .

miejscowość, data podpi s r o dzica/ opiekuna prawnego
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J a ntżej podpi sana/podpisany:

oświadczam, co następuje:

I. Zostńem/am poinformowany i zapoznałemlłam się z Procedurami Bezpieczeństwa na teręnię szkoły.

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie szkoły przede

wszystkim:

1. wysyłania do szkoły tylko i wyłącznte zdrowego dziecka, bęz kataru, kaszlu,

podwyzszonej temperatury ciała,

2. natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek

oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobYu w szkole.

3. przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u

mojego dziecka, atakże jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciŃawykńe wartości

powyzej 37 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu

przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów

chorobowych, po okazaniu zaśwtadczęnia lekarskiego potwietdzającego jego stan

zdrowia, umozliwiaj ący ponowne przyj ęcie.

4. wyrażan zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z

uzyciem bezdotykowego termometru.

5. zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w

sytuacji zdrowotnej odnośnię wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

6. aktualne i aktywne numery telefonów do kontaktu z rodzicęmlopiekunem - numer do

osoby upowaznionej do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły w przypadku

wystąpienia objawów COVID 19,

1.

2.

J.

4.

miejscowość, data podpis rodzical opiekuna prawnego


