PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE
ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH DIECEZJI KIELECKIEJ W KIELCACH

ANEKS 1
obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r.
PROCEDURY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW W SZKOLE
(kl. IV-VIII, LO)

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do szkoły są zamknięte.
2. Uczniowie/uczennice przestrzegają podstawowych zasadach higieny m.in. mycia rąk wodą z mydłem, nie podają ręki na przywitanie, unikają częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę
na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
3. Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie – bez objawów chorobowych.
Nie mogą przyjść, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
4. Na wyznaczoną godzinę w harmonogramie konsultacji dla grupy wynoszącej maksymalnie 12
uczniów/uczennic uczestnicy przychodzą z 15 minutowym wyprzedzeniem. Czekając na wejście do
szkoły zachowują dystans społeczny (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos.
Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą.
5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub
wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Uczniowie w czasie konsultacji, jeśli przebywają w określonym miejscu nie muszą mieć założonych masek. Jeżeli istnieje konieczność zmniejszenia dystansu 1,5 m, jak również przy poruszaniu się po budynku w celu opuszczenia sali i
szkoły, to konieczne jest zakrycie ust i nosa.
6. Po POZWOLENIU udzielonym przez pracownika szkoły przechodzą przez główne drzwi wejściowe
pojedynczo w odstępach czasowych nie częściej niż co 45 sek., zachowując bezpieczną odległość
między sobą wynoszącą minimum 1,5 m.
7. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu ze szkoły uczniowie/uczennice odkażają ręce płynem
do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.
(DOZOWNIK na fotokomórkę znajduje się na ścianie za drugimi drzwiami wejściowymi po lewej
stronie.)
8. Następnie główną klatką udają się do wyznaczonej dla grupy sali, trzymając się prawej strony i starając się nie dotykać poręczy ani ścian.
9. Konsultacje w grupach:
a) Uczniowie nie gromadzą się przed salą ale wchodzą do niej od razu zajmując wolne miejsce.
b) Liczba uczniów w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona
do 12 (w uzasadnionych przypadkach można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2, zgodnie z zaleceniami GIS)
c) Minimalna odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi. 1,5 m.
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d) Uczniowie w czasie konsultacji, jeśli przebywają w określonym miejscu nie muszą mieć założonych masek. Jeżeli istnieje konieczność zmniejszenia dystansu 1,5 m, jak również przy poruszaniu się po budynku w celu opuszczenia sali i szkoły, to konieczne jest zakrycie ust i nosa.
e) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia i w tornistrze.
f) Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach co 45 min. Grupa spędza przerwy w sali pod nadzorem nauczyciela.
g) Sala jest wietrzona podczas przerw.
h) Po zajęciach sala jest sprzątana, ławki i krzesła są czyszczone detergentem lub dezynfekowane
10. Po zakończeniu konsultacji uczniowie opuszczają salę za POZWOLENIEM nauczyciela w
odstępach czasowych nie częściej niż co 15 sek., zachowując bezpieczną odległość między sobą
wynoszącą minimum 1,5 m. kierując się główną klatką schodową do wyjścia ze szkoły.
11. Gdy o tej samej godzinie mają się odbyć konsultacje dla więcej niż jednej grupy, druga grupa
wchodzi do szkoły wejściem od strony południowej lub 15 minut po pierwszej grupie głównym
wejściem z zachowaniem procedur opisanych powyżej.
12. Analogiczne procedury postępowania obowiązują uczniów przychodzących na indywidualne konsultacje.

Aneks obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r.
Kielce, 22 maja 2020 r.
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