Procedury w związku z organizacją w szkole konsultacji dla uczniów klasy IV - VII
Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy IV - VII.
	Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
	Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. 
Zadania dla nauczycieli
Nauczyciele:
	 Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
	Organizują konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik). 
	W miarę możliwości dopilnowują, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów 
i podręczników.
	Wietrzą salę, w której organizowane są konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
	Zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
	Unikają organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
	Zajęcia prowadzą w maseczkach i rękawiczkach.
	Często myją i dezynfekują ręce .
	W czasie zajęć nie korzystają z telefonów komórkowych.

Zadania dla uczniów
Uczniu:
	Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
	Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
	Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
	Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
	Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
	Nie korzystaj z szatni, tylko bezpośrednio udaj się do swojej klasy.
	Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
	Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,                    w toalecie oraz na terenie szkoły.
Zadania dla rodziców
Rodzicu
	Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
	Zaopatrz swoje dziecko, w indywidualną osłonę nosa  i ust podczas drogi do                       i ze szkoły.

Przyprowadź do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 
Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś 
na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów 
	Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. 
Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą 
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.  Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się  przez obserwację dobrego przykładu.
	Do szkoły przychodź w maseczce i rękawiczkach jednorazowych.
Wchodząc do szkoły zawsze dezynfekuj ręce.
	Aby dziecko mogło skorzystać z zajęć rodzic jest zobowiązany do podpisania oświadczenia – Załącznik nr 1.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
                                                                                                           …………………………………………..
                                                                                                                      (miejscowość, data)


OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

Zapoznałem się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID – 19 obowiązujące w  Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. św. Jana Pawła II w Kadłubie, nowe zasady higieny i nie mam  w stosunku do nich zastrzeżeń.
	Jestem świadomy/a możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w szkole i innych dzieci COVID – 19. Jestem świadomy/a, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z opiekunami i dyrekcją – jak również ich rodzinami.
	Nie jestem, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęty kwarantanną, a każdy domownik jest zdrowy.
	W czasie przyjęcia dziecka na zajęcia do szkoły, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
	W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszność, katar, kaszel, nie miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.
	Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do szkoły i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.
	Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów z zewnątrz.
	Zostałam/em poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami moje dziecko bezpośrednio po przyjściu do szkoły udaje się do swojej klasy. Nie korzysta z szatni.
	Podczas wejścia do szkoły będę posiadał/a  maseczkę i rękawiczki, zdezynfekuję ręce i przez wzgląd na sytuację przekażę dziecko opiekunowi w maksymalnie krótkim czasie.
	W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników szkoły, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.
	O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję szkoły.
	Zapoznałam/em się z informacjami na temat zakażenia COVID – 19 , zasadami 
i procedurami określonymi w zasadach oraz najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie szkoły dla Rodziców.
	Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku COVID – 19. 
Data i Podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna
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