Procedury bezpieczeństwa w czasie konsultacji
w Szkole Podstawowej nr 2 w Piszu
1.Konsultacje odbywają się w wyznaczonych salach zgodnie z opracowanym harmonogramem.
2.Na konsultacje przychodzi uczeń zdrowy.
3. W drodze do i ze szkoły uczeń zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa maseczką oraz
do zachowania dystansu społecznego.
3.Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, uczeń nie może przyjść
do szkoły.
4.Liczba uczniów w sali nie może przekraczać 12.
5. Odstęp miedzy uczniem i nauczycielem i między uczniami wynosi min. 1,5 m
min.1,5 m. Uczeń siedzi samodzielnie przy stoliku.
6.W czasie konsultacji trzeba wietrzyć salę, przynajmniej raz na godzinę.
6. Po wejściu do budynku szkoły, uczeń będzie miał zmierzoną temperaturę przez woźną.
Temperatura powyżej 37,5 uniemożliwia uczniowi udział w konsultacjach.
8. Po wejściu na teren szkoły, nauczyciel i uczeń powinni zdezynfekować ręce .
7. Uczeń kieruje się do sali, w której oczekuje nauczyciel.
8. Uczeń powinien stosować zasady higieny, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki
na powitanie, zachować dystans społeczny.
9. Podczas konsultacji uczeń używa swoich przyborów niezbędnych do wykonywania poleceń.
10. Przed konsultacjami, w czasie i po konsultacjach uczeń nie kontaktuje się z innymi
osobami przebywającymi w budynku szkoły i na jej terenie.
11. Po zakończeniu konsultacji sala ulega sprzątaniu i dezynfekcji.
12. W razie stwierdzenia objawów chorobowych ( duszność, kaszel, gorączka), uczeń zostanie
umieszczony w tzw. IZOLATCE-wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.
13. Woźna bezzwłocznie zabezpiecza się w: fartuch, maskę i rękawiczki i pozostaje z uczniem
w odległości 2 m.
14. Nauczyciel telefonicznie powiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
15. Dyrektor lub nauczyciel zawiadamia stację sanitarno- epidemiologiczną, w razie złego stanu
ucznia dzwoni na 999 lub 112.
16. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
17. Nauczyciel, u którego wystąpią objawy chorobowe ( duszność, gorączka, kaszel ), zgłasza
fakt dyrektorowi i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia.
18. Dyrektor, kieruje do pomocy osobę, która zabezpiecza się w fartuch, maskę i rękawice.

19. Dyrektor zawiadamia bezzwłocznie odpowiednie służby, które podejmują
dalsze kroki bezpieczeństwa.
20. Obszar, w którym przebywał uczeń lub nauczyciel z objawami chorobowymi natychmiast
poddaje się gruntownemu sprzątaniu środkami dezynfekującymi.

