Zasady
obowiązujące 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. Uczniowie mogą być odbierani ze szkoły przez opiekunów bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze
do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo dezynfekować ręce
zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego.
4. Należy ograniczyć kontakty z pracownikami administracji i obsługi.
5. W czasie przerw uczeń nie może opuszczać terenu szkoły.
6. Uczeń ma obowiązek podania wychowawcy danych umożliwiających szybkie
i skuteczne skontaktowanie się z rodzicem, w szczególności numer telefonu.
7. Jeżeli u ucznia dostrzeżone będą objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie
odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki lub sala nr 50)
oraz ma obowiązek zakryć nos i usta maseczką, a w przypadku ucznia
niepełnoletniego jego rodzice zostaną bezzwłocznie powiadomieni
o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek
transportu).
8. W sytuacji opisanej w punkcie 7. dotyczącej ucznia pełnoletniego powinien on
udać się do domu (rekomendowany jest własny środek transportu), a następnie
skorzystać z teleporady lekarza i poinformować o swoim stanie zdrowia
wychowawcę klasy, w szczególności po nałożeniu kwarantanny, potwierdzenia
zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. W przypadku
ucznia niepełnoletniego obowiązek taki spoczywa na rodzicach ucznia.
9. Uczniowie mają obowiązek w czasie przerw nosić maseczki i zachowywać
dystans społeczny.
10. Noszenie maseczek obowiązuje również w kontakcie z pracownikami
administracji i obsługi.
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11. Zużyte rękawiczki i maseczki należy wyrzucać do przeznaczonego wyłącznie
do tego pojemnika dostępnego w wyznaczonych miejscach na korytarzu
szkolnym.
12. W toalecie szkolnej jednorazowo może przebywać tylko tylu uczniów, ile jest
dostępnych kabin. W przypadku, gdy wszystkie toalety są zajęte, uczeń
powinien oczekiwać na korytarzu na możliwość wejścia.
13. Rekomenduje się spędzanie przerw międzylekcyjnych na podwórku szkolnym
przy zachowaniu dystansu społecznego określonego przez GIS.
14. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, obowiązkowo
po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
i po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dezynfekcja rąk w szczególności
przed zajęciami z użyciem komputerów oraz wychowaniem fizycznym.
15. Uczeń może korzystać wyłącznie z własnych przyborów, zeszytów
i podręczników, spożywać własne jedzenie i napoje, nie może pożyczać
przedmiotów osobistych.
16. Nie będą czynne źródełka wody pitnej na korytarzach.
17. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów
u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych
zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych
dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów
szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
19. Uczeń powinien poinformować wychowawcę o tym, czy ma dostęp do sprzętu
umożliwiającego udział w zajęciach w przypadku ogłoszenia w szkole
kształcenia na odległość.
20. Uczeń może złożyć do wychowawcy klasy wniosek o dostęp do materiałów
dydaktycznych w czasie zdalnego nauczania w formie papierowej
lub na nośnikach elektronicznych.
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