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 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. 

 Wchodzący do budynku szkoły korzystają z płynu do dezynfekcji rąk.  

 Na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej, m.in. na korytarzu, klatce schodowej, 
w szatni, barku, toalecie  wszystkich uczniów i nauczycieli obowiązują maseczki 
lub przyłbice. W klasach podczas lekcji maseczki są zalecane. 

 W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz 
do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: 
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)  
i w wyznaczonych obszarach. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje  
ucznia w Sali nr 7, zapewniając minimalnie 2 m odległości od innych osób, 
i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia 
ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali dezynfekować należy po każdym 
użyciu. Uczeń korzysta z kredy do pisania na tablicy w rękawiczkach. Po użyciu 
pisaka do tablicy suchościeralnej należy go każdorazowo zdezynfekować.  

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 
Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, 
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

 Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe, a także pracę w grupach.  

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
Ograniczenie to nie dotyczy młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w szczególności z niepełnosprawnościami.  


