Zasady
obowiązujące rodziców uczniów
Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie
w czasie pandemii
COVID – 19
(na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS)

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.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem.
3. Rodzic

lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany poinformować dyrektora
o kwarantannie nałożonej na ucznia i zamieszkujących z nim domowników.

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze
do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
5. Przy wejściu do budynku szkoły należy dezynfekować ręce zgodnie z instrukcją

użycia środka dezynfekującego.
6. W

miarę możliwości rodzice powinni ograniczyć przebywanie w szkole
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, powinni ograniczyć kontakty z pracownikami administracji i obsługi.

7. Wizyty w szkole w sprawach wychowawczych powinny być wcześniej ustalone

wychowawcą lub innym pracownikiem pedagogicznym drogą telefoniczną
lub z wykorzystaniem dziennika elektronicznego.
8. Rodzice

powinni zadbać o przekazanie wychowawcy klasy danych
umożliwiających szybką i skuteczna komunikację, w szczególności numer telefonu,
odbierać telefon lub bezzwłocznie oddzwaniać do szkoły.

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń
zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
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a rodzice ucznia niepełnoletniego zostaną niezwłocznie powiadomieni
o konieczności odebrania go ze szkoły (rekomendowany własny środek
transportu).
10. Rodzice są zobowiązani odebrać ze szkoły ucznia, u którego w czasie zajęć

wystąpiły objawy infekcji górnych dróg oddechowych osobiście lub upoważnić
do tego pisemnie inną pełnoletnią osobę, a po uzyskaniu porady lekarskiej
poinformować wychowawcę klasy o stanie zdrowia ucznia oraz zaleceniach
lekarskich dotyczących udziału w zajęciach.
11. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
12. Rodzice powinni kontaktować się z wychowawcą, nauczycielami i dyrektorem

za pomocą środków
elektronicznego.

komunikacji

zdalnej,

w

szczególności

dziennika

13. Zasady pracy szkoły w przypadku ogłoszenia kształcenia na odległość zostaną

podane w osobnym komunikacie dyrektora szkoły.
14. Rodzice zobowiązani są do przekazania wychowawcy klasy informacji na temat

dostępu ucznia do sprzętu umożliwiającego kształcenia na odległość (komputer,
Internet).
15. Rodzic może złożyć do wychowawcy klasy wniosek o dostęp do materiałów

dydaktycznych wykorzystywanych w czasie zdalnego nauczania w formie
papierowej lub na nośnikach elektronicznych.
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