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Procedura rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Adventure w Ustce
Zgodnie z wytycznymi GIS wprowadzamy rozwiązania na terenie Szkoły Adventure
zapewniające bezpieczeństwo wszystkim naszym uczniom. Podstawową zasadą jest
ograniczenie ilości osób trzecich (wszyscy niebędący pracownikami i uczniami) na terenie
placówki.
1. Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 o godzinie 11.00.
2. Miejscem rozpoczęcia roku szkolnego jest dziedziniec szkolny z wyjątkiem punktu 3.
a. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu 1,5 m.
b. Po krótkiej uroczystości otwarcia uczniowie wraz z wychowawcami przejdą do
swoich klas.
c. Rodzice klas starszych 4-8 proszeni są o niewchodzenie do budynku szkoły.
3. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych (opady deszczu) rozpoczęcie
roku odbędzie się na sali sportowej.
a. Na salę sportową mogą wejść tylko uczniowie oraz jeden z rodziców dziecka
klas młodszych (klasy 1-3).
4. Rodziców klas starszych prosimy o niewchodzenie do sali sportowej

Dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do procedur.

Przewodnik dla rodzica, nauczyciela, personelu
Funkcjonowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w czasie pandemii
COVID-19
Obowiązuje od dnia 1.09.2020 r.
Opracowany na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN ustala się zasady regulaminu
określające szczegółowe warunki funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.
1. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z wewnętrznymi procedurami opracowanymi na
podstawie wytycznych przeciwepidemicznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych:
a) Procedura bezpieczeństwa przy przyprowadzaniu oraz odbieraniu dziecka do/z
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Adventure w Ustce.
b) Procedura postępowania na wypadek pogorszenia stanu zdrowia dziecka lub
podejrzenia zakażenia.
2. Rodzice zobowiązani są do podpisania następujących oświadczeń i zgód:
a) Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującymi w szkole procedurami na czas
pandemii COVID-19 oraz zobowiązanie do bezwzględnego stosowania ich na co dzień.
b) Oświadczenie potwierdzające stan zdrowia dziecka, rodziców oraz nieprzebywanie
rodziny dziecka na kwarantannie lub w izolacji.
c) Zgodę na mierzenie temperatury.
Wprowadzenie
Niniejsze zapisy podejmujemy w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, ich
rodzinom oraz personelowi pracującemu na co dzień z dziećmi.
Dzieci, a także dorośli często przechodzą zakażenie wirusem bezobjawowo. Niestety, jak
pokazują dane, poważne zachorowania wynikające z zakażenia COVID-19 dotyczą także
ludzi w pełni zdrowych, nie będących w grupie ryzyka.
Zapisy regulaminu są wyrazem naszej troski o zdrowie i życie, powinny zatem być
zrozumiane i zaakceptowane przez wszystkich przebywających na terenie naszej placówki.

Zasady panujące w placówce:
1. W czasie pandemii COVID-19 Niepubliczna Szkoła Adventure w Ustce organizuje zajęcia
dydaktyczne oraz opiekuńczo - wychowawcze, w warunkach określonych w
wytycznych przeciwepidemicznych.
2. Przed wejściem do placówki należy bezwzględnie zdezynfekować dłonie.
3. Osoba przyprowadzająca dziecko (1 osoba) musi posiadać indywidualną osłonę nosa i ust
oraz zachowywać dystans osobisty (1,5 metra).
4. Szkoła jest otwarta od godz. 7.00 do 16.30.
5. Przyprowadzanie dzieci do szkoły odbywa się najpóźniej do godz. 8.00.
6. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci do/ze szkoły odbywa się według procedur zawartych
w załączniku nr 1.
7. Postępowanie w przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka lub podejrzenia zakażenia
odbywa się według procedur zawartych w załączniku nr 2.
8. Uczniowie w ciągu dnia mają zajęcia w jednej wyznaczonej klasie.
9. Uczeń wszystkie swoje podręczniki i ćwiczenia może trzymać w swojej szafce lub
wyznaczonym do tego miejscu w klasie.
10. Przerwy międzylekcyjne są prowadzone naprzemiennie dla klas I-III i IV-VIII.
11. W okresie pandemii, w ramach możliwości organizacyjnych, dzieci jak najwięcej czasu
będą spędzały na zewnątrz budynku na terenie placówki.
12. Prosimy rodziców młodszych dzieci o zabezpieczenie odzieży pozwalającej na swobodną
zabawę na zewnątrz oraz ubrania na zmianę.
13. Przy odbiorze dziecka z terenu przyszkolnego należy o zachować stosowny dystans 1,5 m
od osób na nim przebywających.
14. Wszystkie osoby przebywające na terenie na terenie szkoły, a także dziedzińca, powinny
stosować się do instrukcji GIS (mycie i dezynfekcja rąk, zakładanie masek).
Fundacja Kaszubskie Słoneczniki – organ prowadzący Szkołę
1. Jako organ prowadzący dbamy o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich
przebywających na terenie naszych placówek.
2. Zapewniamy wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej dla personelu.
3. Zapewniamy opracowanie, testowanie i wdrażanie procedur.
4. Zapewniamy wymianę sprzętu, pomocy dydaktycznych, zabawek, wykładzin w celu ich
łatwiejszej dezynfekcji.
5. Zapewniamy dezynfekcję pomieszczeń i pomocy dydaktycznych po zakończonym dniu
pracy szkoły.
6. Jesteśmy w stałym kontakcie z organami nadzoru: Sanepid, Kuratorium dostosowując
funkcjonowanie placówek do nowych wytycznych.

Rodzicu:
Dbamy o zdrowie Twojego dziecka tak samo, jak wszystkich innych dzieci
przyprowadzanych do placówki. Stąd prosimy:
1. Zaktualizuj u wychowawcy swoje dane kontaktowe (nr telefonu, mail) tak, by umożliwiały
nam bezpośredni i natychmiastowy kontakt z Tobą.
2. Zmierz dziecku temperaturę przed wyjściem do szkoły.
3. Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub jest w
izolacji domowej.
4. Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że obecnie nie można przynosić do szkoły zabawek oraz
innych zbędnych przedmiotów.
5. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny, tj.:





unikaniu dotykania oczu, ust i nosa,
częstym myciu rąk mydłem,
unikaniu podawania ręki na powitanie,
zachowaniu bezpiecznej odległości od innych dzieci i nauczycieli.

6. Prosimy – stosuj się do zaleceń personelu, nie przedłużaj pobytu na terenie placówki.
7. Prosimy o życzliwość i zrozumienie, powstrzymywanie niepotrzebnych emocji.
Nauczycielu:
1. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy na sali nie ma przedmiotów trudnych do
dezynfekcji.
2. Korzystaj ze środków ochrony osobistej, częstego mycia i dezynfekcji rąk.
3. Wyjaśnij uczniom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego
zostały wprowadzone.
4. Podczas pobytu dzieci na terenie szkoły, obserwuj dzieci i ich zachowanie – czy nie mają
objawów chorobowych. W wypadku ich stwierdzenia stosuj procedurę postępowania
na wypadek pogorszenia stanu zdrowia dziecka lub podejrzenia zakażenia.
5. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Największe prawdopodobieństwo zarażenia
występuje w pomieszczeniach zamkniętych, dlatego w trosce o zdrowie dzieci i własne:
a) przygotuj plan zajęć na zewnątrz, tak aby dzieci jak najwięcej czasu spędzały na
zabawach, spacerach na dworze.
b) zapewnij wietrzenie sali, w której odbywają się zajęcia przynajmniej raz na godzinę.
6. Zachowaj bezpieczeństwo (dystans, środki ochrony osobistej) i wymagaj przestrzegania
zasad przez rodziców, innych pracowników, szczególnie w trakcie przyprowadzania i
odbierania dzieci przez rodziców.
7. Jeżeli nie jesteś pewien tożsamości osoby odbierającej dziecko, koniecznie sprawdź jej
tożsamość (dowód osobisty). Sprawdź, czy znajduje się ona na liście osób
upoważnionych.

8. Nie zmieniają się zasady dotyczące odbierania dzieci w przypadku stwierdzenia
nietrzeźwości osoby odbierającej dziecko. Niezwłocznie zgłoś to dyrektorowi.
9. Masz prawo do środków ochrony osobistej. Dopytaj o nie dyrektora w przypadku potrzeby.
W każdej chwili możesz zaproponować rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo w
czasie epidemii na terenie placówki.
Wszelkie uwagi do funkcjonowania procedur w Szkole prosimy zgłaszać w trybie pilnym
dyrektora lub zarządu telefonicznie pod numer 794-567-646 lub na adres
e-mail: szkoła@adventure.edu.pl
Załączniki:
1) Procedura bezpieczeństwa przy przyprowadzaniu oraz odbieraniu dziecka do/ze
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ustce;
2) Procedura postępowania na wypadek pogorszenia stanu zdrowia dziecka lub podejrzenia
zakażenia;
3) Procedura postępowania na wypadek pogorszenia stanu zdrowia personelu Szkoły;
5) Oświadczenie:
a) o zapoznaniu się z obowiązującymi procedurami na czas pandemii COVID-19 oraz
zobowiązanie do bezwzględnego stosowania ich na co dzień;
b) potwierdzające stan zdrowia dziecka, rodziców, oraz nieprzebywanie rodziny dziecka na
kwarantannie lub izolacji;
c) zgoda na mierzenie temperatury.

Załącznik nr 1
Procedura bezpieczeństwa przy przyprowadzaniu oraz odbieraniu ucznia
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Adventure w Ustce
w czasie pandemii COVID-19
Dokument opracowany na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych
1. Do szkoły może być przyprowadzone tylko zdrowe dziecko przez zdrowego opiekuna.
W domu rodzinnym dziecka nie może przebywać osoba na kwarantannie lub izolacji.
2. W przypadku dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym:
a. Dziecko przyprowadzane jest na przystanek autobusowy określony w szkolnym
rozkładzie jazdy.
b. W autobusie obowiązuje nakaz noszenia maseczki.
c. Nauczyciel lub wyznaczony opiekun mierzy dziecku temperaturę.
d. Nauczycielka lub wyznaczony pracownik ma obowiązek odmówienia przyjęcia
dziecka do szkoły, jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać
innych (główne objawy: katar, kaszel, duszności, wysypka, swędzenie skóry,
łzawienie lub/i zaczerwienienie oczu, biegunka).
e. W przypadku stwierdzenia objawów wskazanych w punkcie „d” rodzic jest
opiekun zobowiązany zabrać dziecko do lekarza lub do domu.
3. Nauczycielka lub wyznaczony pracownik ma obowiązek odmówienia przyjęcia dziecka
do szkoły, jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać innych (główne
objawy: katar, kaszel, duszności, wysypka, swędzenie skóry, łzawienie lub/i
zaczerwienienie oczu, biegunka).
4. Dziecko przyprowadzane jest do szkoły przez jedną osobę dorosłą, która jest
zobowiązana do zachowania wszelkich środków ostrożności: należy osłaniać nos i usta,
dezynfekować ręce lub zakładać rękawiczki ochronne.
5. Opiekun jest zobowiązany do zachowania odstępu od innych dzieci, rodziców i
pracowników, wynoszącego minimum 1,5 metra, zarówno w placówce, jak i w
oczekiwaniu na wejście.
6. Dziecko nie przynosi do szkoły swoich zabawek ani innych niepotrzebnych
przedmiotów.
7. Zgodnie z zasadami opisanymi w Przewodniku dziecko musi zostać przyprowadzone do
szkoły do godz. 8.00.
8. Opiekun po zdezynfekowaniu rąk, z zasłoniętymi ustami i nosem, odprowadza dziecko
do drzwi sali danej klasy, gdzie dziecko jest odbierane przez nauczycielkę. Dziecko
przed wejściem do klasy myje ręce mydłem znajdującym się w łazienkach. Opiekun
niezwłocznie opuszcza placówkę.
9. Opiekun może przebywać tylko w oznaczonej części wspólnej szkoły z zachowaniem
zasady odstępu od pozostałych osób. Opiekun nie może wchodzić do sal lekcyjnych.
Pobyt w placówce musi być ograniczony do minimum.
10. Zgodnie z zasadami opisanymi w Przewodniku odbiór dzieci odbywa się do godz.
16.30.

11. Przy odbiorze dziecka z placówki należy zachować wszystkie zalecenia sanitarne oraz
zasady bezpieczeństwa jak przy przyprowadzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem
zasad higieny i dezynfekcji dłoni.
12. Nauczyciele mogą udzielić tylko krótkiej informacji o pobycie dziecka w szkole. W razie
konieczności, przekazanie dłuższych informacji odbywa się telefonicznie.
13. Z uwagi na konieczność stosowania środków ochrony osobistej i zasadę zachowania
dystansu, osoba odbierająca dziecko może zostać poproszona o okazanie
wyznaczonemu pracownikowi szkoły dokumentu tożsamości, w celu ustalenia, czy jest
uprawniona do odebrania dziecka z placówki.
Procedura obowiązuje od 01.09.2020 r. do odwołania.

Załącznik nr 2
Procedura postępowania na wypadek pogorszenia stanu zdrowia dziecka
lub podejrzenia zakażenia w Niepublicznej Szkole Podstawowej Adventure w Ustce
w czasie pandemii COVID-19
Dokument opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i
niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.
1. Uczeń, u którego w trakcie pobytu w szkole zostanie stwierdzone pogorszenie stanu
zdrowia (temperatura 37℃ i wyżej, katar bez względu na przyczynę, kaszel, duszności,
wysypka, swędzenie skóry, łzawienie lub/i zaczerwienienie oczu, biegunka bóle mięśni,
ogólne zmęczenie) w zależności od objawów zostanie odizolowane w specjalnie
przygotowanym do tego pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu w sali
(z zachowaniem dystansu 2 metrów od pozostałych osób pozostających w sali).
2. Wyznaczone pomieszczenie do izolacji wyposażone jest w środki ochrony osobistej
(maseczki, rękawiczki, fartuch, przyłbica) i płyn dezynfekujący.
3. W pomieszczeniu do izolacji dziecko przebywa wraz z wyznaczonym pracownikiem
placówki, przestrzegającym wytycznych wynikających z wewnętrznej procedury
bezpieczeństwa.
4. Nauczyciel, pod której opieką przebywa uczeń, informuje dyrekcję placówki
o zaistniałej sytuacji oraz kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
a. Rodzice/opiekunowie zobligowani są do niezwłocznego (w ciągu godziny)
odebrania dziecka;
b. Wyznaczony pracownik szkoły pozostaje z dzieckiem do momentu przybycia na
miejsce jego opiekunów. Po obserwacji dziecka lub po wizycie
u lekarza rodzic zobowiązany jest do przekazania informacji wychowawcy klasy
o stanie zdrowia dziecka i o możliwym terminie jego powrotu do placówki.
5. Pomieszczenie lub miejsce, w którym dziecko oczekiwało na rodziców zostanie
natychmiast zdezynfekowane.
6. W wypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 należy bezzwłocznie poinformować
stację sanitarno-epidemiologiczną oraz dyrektora szkoły. Po otrzymaniu takiej
informacji dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w placówce,
co osoba podejrzana o zakażenie i informuje o tym stację sanitarno-epidemiologiczną
oraz osoby znajdujące się na liście. Dalszych informacji co do postępowania dyrektor
uzyska od stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Procedura obowiązuje od 01.09.2020 r. do odwołania.

Załącznik nr 3
Procedura postępowania na wypadek pogorszenia stanu zdrowia personelu Niepublicznej
Szkoły Podstawowej Adventure w Ustce lub podejrzenia zakażenia w czasie pandemii
COVID-19
Dokument opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i
niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.
1. Pracownicy placówki przychodząc do pracy nie mogą wykazywać objawów choroby
zakaźnej. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów są zobowiązani do
pozostania w domu i w razie potrzeby skontaktowania się telefonicznie z lekarzem
pierwszego kontaktu.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie COVID-19, zostanie on bezzwłocznie odesłany do
domu i skontaktuje się z lekarzem pierwszego kontaktu.
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu oraz dezynfekcji.
4. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u pracownika dyrektor ustala listę osób
przebywających w tym samym czasie w placówce, co osoba zakażona i informuje o tym
stację sanitarno-epidemiologiczną oraz osoby znajdujące się na liście. Dalszych
informacji co do postępowania dyrekcja uzyska od stacji sanitarno-epidemiologicznej.
5. Również w przypadku lżejszych objawów złego samopoczucia pracownik jest
zobowiązany zgłosić ten stan dyrektorowi.
Procedura obowiązuje od 01.09.2020 r. do odwołania.

Załącznik nr 4 do regulaminu
Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19.
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych.
1. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. Jedna grupa

uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
2. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki,
obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub
dezynfekować.
3. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m.
4. 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 powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
5. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów.
6. Po każdych zajęciach, używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
lub zdezynfekowane.
7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć.
8. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem
nauczyciela.
9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy
nimi.
10. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z
użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy
zabezpieczyć go przed używaniem. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy
założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
11. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
13. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.
14. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w
tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i
po zakończeniu zajęć.
15. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę
korzystania ze świetlicy szkolnej.
16. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między
sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
17. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
18. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych
obszarach.
19. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
20. Termometr bezdotykowy dezynfekowany jest po każdym użyciu.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz
organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.
2. Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu
dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz
obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie
lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały
obowiązujących stref przebywania.
4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.
5. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.
7. Wszyscy pracownicy szkoły powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony
osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
9. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
Stołówka
1.
2.
3.
4.

Posiłki w stołówce są wydawane rotacyjnie, uczniowie są podzieleni na grupy.
Uczniowie i nauczyciel dezynfekują ręce przed wejściem na stołówkę.
Uczniowie przebywają tylko na terenie stołówki.
Posiłki są przywożone przez jedną osobę z obsługi i rozdawane przez nauczyciela –
opiekuna lub wyznaczoną do tego jedną osobę z personelu.
5. Uczniowie zachowują dystans, siedzą, co drugie miejsce.
6. Po każdej grupie następuję dezynfekcja stołówki.
7. Naczynia i sztućce są myte w zmywarce z funkcją wyparzania z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C .
Procedura obowiązuje od 01.09.2020r. do odwołania.

Załącznik nr 6
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Adventure w Ustce
1. Jestem świadoma/świadomy czynników ryzyka związanych z posłaniem dziecka do
szkoły w aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce.
2. Zapoznałam/em się i akceptuję wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące
w trakcie pandemii COVID-19, opracowane na podstawie wytycznych epidemicznych
GIS, MZ, MEN dla szkół podstawowych
 zasady panujące w placówce zawarte są w Procedurach bezpieczeństwa dla
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Adventure w Ustce na czas trwania pandemii
CONVID-19 dla rodzica, nauczyciela, personelu;
 procedurę bezpieczeństwa przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci;
 procedurę postępowania na wypadek pogorszenia stanu zdrowia dziecka lub
podejrzenia zakażenia;
oraz zobowiązuję się do przestrzegania ich na co dzień.
3. Ani ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie
jesteśmy objęci kwarantanną lub izolacją, a każdy z domowników jest zdrowy.
4. U dziecka nie występuje: temperatura 37℃ i powyżej, katar bez względu na przyczynę,
kaszel, duszności, wysypka, swędzenie skóry, łzawienie lub/i zaczerwienienie oczu,
biegunka.
5. Dziecko nie miało styczności z osobami, które wróciły w ciągu dwóch ostatnich tygodni
z zagranicy i odbywały kwarantannę.
6. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury mojego dziecka w trakcie trwania opieki
jeśli dziecko wykazuje objawy chorobowe.
7. Zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od personelu szkoły oraz
odbioru dziecka w trybie natychmiastowym, jeśli wystąpią objawy niepokojące
opiekuna dziecka w placówce.
8. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora
szkoły.
9. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych
w przypadku zarażenia COVID-19.

………………………………………..
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

