Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020
Dyrektora ZSO w Kowarach z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania
ZSO w Kowarach w warunkach epidemicznych.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KOWARACH
W WARUNKACH EPIDEMICZNYCH.
I WEJŚCIE DO SZKOŁY
1. Szkoła funkcjonuje od godziny 7.10.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych lub w izolacji.
3. Uczniowie są wpuszczani do szkoły wejściem głównym od godziny 7.15 do 7.45 w
przypadku zajęć rozpoczynających się o godz. 8.00.
4. Przed wejściem na teren obiektu dokonywany jest pomiar temperatury termometrem
bezdotykowym.
5. Przy wejściu do obiektu każdy uczeń musi posiadać założoną maseczkę lub przyłbicę.
6. Po wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk przy użyciu specjalnych środków
dezynfekujących.
7. W holu głównym oraz na I piętrze znajduje się bezdotykowy dyspenser, który jest
przeznaczony do częstej dezynfekcji rąk.
8. Po dezynfekcji rąk uczniowie kierują się bezpośrednio do sali zajęć zgodnie z ruchem
oznaczonym strzałkami poziomymi na korytarzach.
9. Po zakończonych lekcjach uczniowie bezzwłocznie udają się do domu i nie przebywają na
terenie szkoły.
II PORUSZANIE SIĘ PO BUDYNKU
1. W czasie przerw uczniowie przebywają w klasach lub, jeśli nie ma opadów, na zewnątrz
budynku, na terenie szkoły.
2. Sale lekcyjne są systematycznie wietrzone.
3. Uczniowie, udając się do sali na następną lekcję, przemieszczają się zgodnie z kierunkiem
strzałek poziomych na korytarzu.
4. Nie wolno przebywać na korytarzach podczas przerw.
5. Korzystanie z toalety jest możliwe tylko przy zachowaniu dystansu 1,5 metra przez
maksymalnie 2 osoby jednocześnie.
6. Przemieszczając się po korytarzach, należy bezwzględnie mieś zasłonięte usta i nos
(maseczka, chusta, przyłbica).
III ZAJĘCIA LEKCYJNE
1. W trakcie zajęć lekcyjnych uczniowie nie muszą mieć założonych maseczek.
2. Uczniowie mogą korzystać tylko ze swoich zeszytów, przyborów i książek.
3. W sali lekcyjnej należy zachować bezpieczny dystans (1,5 m) i nie wolno kontaktować się
fizycznie.
4. Nauczyciel w celu zapewnienia bezpiecznego prowadzenia zajęć jest zobowiązany
prowadzić zajęcia w przyłbicy i jeśli to konieczne - używać rękawiczek.
5. W bibliotece szkolnej jednocześnie może przebywać 1 uczeń wypożyczający książki i 2
uczniów w centrum multimedialnym.
6. Zwracane do biblioteki książki poddawane są 48 - godzinnej kwarantannie.

7. Zajęcia z wychowania fizycznego muszą się odbywać na boisku górnym, a w razie opadów
na sali gimnastycznej przy zachowaniu dystansu.
8. W szatni uczniowie zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości (1,5 m).
IV INNE
1. Po zakończeniu każdej lekcji nauczyciel dezynfekuje klamki, drzwi do sali i wietrzy
pomieszczenie.
2. Po zakończonych zajęciach personel obsługi szkoły dezynfekuje korytarze i pomieszczenia i
pozostawia je otwarte do następnego dnia.
3. Pomieszczenie izolacyjne dla uczniów, których stan zdrowia może zagrażać innym,
wyznaczono w sali na I piętrze prawego skrzydła (nr 28).
4. Osoby z zewnątrz niebędące uczniami i pracownikami szkoły muszą zasygnalizować swoją
obecność dzwonkiem przy wejściu i oczekiwać na pracownika szkoły.

