Zasady obowiązujące w dziennych grupach wychowawczych (świetlicach szkolnych) w
okresie zagrożenia Covid 19.
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Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci nie wchodzą do budynku
Ośrodka. Rodzice/opiekunowie wchodzą wyłącznie do części wspólnej ( przy
portierni) z zachowaniem zasady 1 rodzic/opiekun z dzieckiem lub w odstępstwie od
kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. W przypadku wypełnienia się części wspólnej
rodziców i dzieci zachowując w/w normy bezpieczeństwa - pozostali oczekują na
wejście przed budynkiem Ośrodka z zachowaniem odpowiedniego dystansu
bezpieczeństwa. W przypadku przebywania w części wspólnej więcej niż jednego
rodzica/opiekuna z dzieckiem należy stosować osłonę ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcje rąk.
Opiekunowie uczniów przywożonych transportem szkolnym mogą wejść z dziećmi
wyłącznie do części wspólnej (przy portierni).
Dzieci udają się do wyznaczonej świetlicy najkrótszą drogą pod opieką pracownika
lub samodzielnie.
Przy odbiorze dzieci ze świetlicy rodzic / opiekun podaje portierowi imię i nazwisko
dziecka, numer świetlicy. Portier telefonicznie informuje wychowawcę lub innego
pracownika świetlicy. Dzieci udają się najkrótszą drogą do wyjścia głównego
samodzielnie lub pod opieką pracownika.
Uczniowie są zobowiązani do umycia rąk wodą i mydłem lub dezynfekcji rąk: po
przyjściu do świetlicy, przed i po posiłku, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu z
boiska szkolnego oraz na każde polecenie nauczyciela.
Podczas zajęć jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają powinny być uchylone
okna. W czasie gdy uczniowie opuszczą salę świetlicy należy ją obowiązkowo
przewietrzyć. Każda sala jest wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk, powierzchni i
zabawek.
Dzieci nie mogą przywozić do szkoły swoich zabawek.
Podczas pobytu w świetlicy uczniowie nie muszą zakrywać nosa i ust.Jeżeli stan
zdrowia i stopień niepełnosprawności na to pozwala, zaleca się uczniom zakrywanie
nosa i ust podczas przebywania na korytarzach szkolnych.
Pracownik świetlicy sam decyduje czy obowiązki związane z organizacją zajęć z
dziećmi wykonuje w maseczce lub przyłbicy.
Każdy uczeń posługuje się własnymi przyborami . W przypadku korzystania z
przyborów znajdujących się w sali należy je bezwzględnie zdezynfekować przed i po
użyciu.
Każdy uczeń powinien mieć przy sobie jednorazowe chusteczki do nosa.
Uczniowie i pracownicy powinni w miarę możliwości zachowywać dystans 1,5m -2 m.
W sytuacji przebywania w świetlicy uczniów na podstawie zarządzenia z księgi
zastępstw obowiązują te same zasady.
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