
Informacja dla uczniów i rodziców/prawnych opiekunów związana z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa podczas rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka 

w Chojnie 
 

1. Do szkoły uczęszcza uczeń wyłącznie zdrowy. Rodzice/prawni opiekunowie nie mogą 

przyprowadzać/posyłać do szkoły dzieci z objawami chorobowymi (kaszel, katar, 

gorączka).  
2. Obowiązkowe jest korzystanie z osłony nosa i ust podczas przemieszczania się w 

przestrzeniach wspólnych tj. szatnia, korytarze szkolne, klatki schodowe, toalety.  
3. Do placówki nie można posyłać dziecka, gdy domownicy przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych.  
4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych.  
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci pozostawiają je przed drzwiami, gdzie są 

odbierane przez opiekuna. Ze względów bezpieczeństwa rodzice nie wchodzą do 

przestrzeni wspólnej:  
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów związanych  
z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekcja rąk).  
6. Rodzice/ opiekunowie nie przemieszczają się po szkole.  
7. Rodzic przed wejściem do szkoły jest zobowiązany do założenia osłony nosa i ust, a 

po wejściu do zdezynfekowania rąk lub założenia jednorazowych rękawiczek.  
8. Rodzic zobowiązany jest udostępnić wychowawcy aktualny numer telefonu, pod którym 

będzie dostępny w przypadku, gdy nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel. 
 

9. W szkole zostało wyznaczone pomieszczenie, w którym można odizolować ucznia w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  
10. Rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu).  
11. Należy wyposażyć dziecko w osłonę ust i nosa tj. maseczkę lub przyłbicę ochronną 

oraz przypomnieć, aby uczeń korzystał tylko z własnych podręczników i przyborów 

oraz nie przynosił do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  
12. Uczniowie wchodzą na teren szkoły wyznaczonymi drogami (informacja w załączniku).  
13. W drodze do szkoły i ze szkoły opiekunowie i uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. 


