
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2020dyrektora ZSP nr 20 z dnia 15 maja 2020


Procedury wejścia i wyjścia uczniów na teren Szkoły Podstawowej nr 22                             we Wrocławiu w czasie trwania pandemii COVID 19
Warunkiem wejścia ucznia do Szkoły jest:
	wypełnienie i podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia obowiązujących na dany moment dokumentów .
	wcześniejsze (mailowe) potwierdzenie ze strony Szkoły możliwości przyjęcia ucznia                 ( możliwości kadrowe i techniczne Placówki)

	Uczeń  wchodzący do Szkoły jest zobowiązany do dezynfekcji rąk ( dozownik przy drzwiach) oraz dezynfekcji podeszw butów ( mata antybakteryjna lub płyn dezynfekujący).

Uczeń, który przychodzi do Szkoły musi być zaopatrzony w maseczkę wielokrotnego użytku zakrywającą nos i usta. Jest obowiązany nosić ją podczas przebywania na wspólnych dla całej społeczności przestrzeniach ( np. ciągi komunikacyjne, biblioteka)  z wyjątkiem sal lekcyjnych                      i stołówki (podczas spożywania posiłków). W sytuacjach zagrażających naruszeniu reżimu sanitarnego uczeń może być poproszony o założenie maski także w innej sytuacji.
	Rodzice/ prawni opiekunowie przyprowadzający lub odbierający ucznia powinni być zabezpieczeni w maseczkę i rękawiczki jednorazowe. 
	Rodzice/ prawni opiekunowie nie mają wstępu na teren Szkoły, uczeń  po przekroczeniu jej progu pozostaje  pod wyłączną opieką pracowników Placówki.
 W czasie przyprowadzania i odbierania ucznia z Szkoły rodzice/opiekunowie prawni przebywając przed Szkołą ( oczekując na dzieci) zachowują obowiązujący reżim sanitarny ( m.in. 2 metry odległości między sobą) . Komunikowanie z portierem odbywa się przy pomocy domofonu.
	Do Szkoły mogą być przyprowadzani tylko uczniowie zdrowi bez żadnych objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Pracownik szkoły może wykonać uczniowi pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym ( np. w momencie wejście do szkoły lub po  zauważeniu niepokojących objawów chorobowych). 
	Dzieci do Szkoły są przyprowadzane i odbierane tylko i wyłącznie przez osoby zdrowe.
	Przyprowadzenie i odebranie dzieci odbywa się wyłącznie przez rodziców i opiekunów prawnych, bez udziału innych osób ( np. dziadków. )
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać ucznia do Szkoły. 
	Na czas trwania pandemii zawiesza się obowiązywanie dotychczasowych zapisów dotyczących przebywania i poruszania się  na terenie Placówki zawartych we wcześniej przyjętych zarządzeniach.
Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych procedurach .

