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ZARZĄDZENrE NR 9/2020
z dD'ia, 21.05,2020 r.

Dyrelćore szkoly Podstowow€j nr 1 im. Adama Mickiełvicza w sokóIce
w sprawi€ wprowadzenia warunków i procedur zapewniających b€zpieczeńctwo sanitarne dzieciorn i

pracownikom
śzkoły podczas pandemii covid 19

Napodslawie:
> RozpoŹądzenie MEN z dnia 29.04.2020 I. poz.180 zrnien]ające rozpożądzęnie w sprawie ogmnicze'ia funkcjomwania

j€dnost€k syste'nu oświaty w związku z zalobiegmiem' pŹeciwdziałaDiem i Nal€faniem coVID.lg

> Ań.8a, Et.5 Pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o PalsFłowej Inspekcji sanitamej (Dz'U.z2o19 |. Poz.59,.ńz2020
t.. poz 322. 114 i 561)

> wytycae !@iw€pidemicne Głółnego Insp€ktora sanit,am€go z dnia 4 naja 2020 r' dla lrz€dszkoli' oddziałów
PŹ€dszkolnych w sfkolę podstawowej j innych fom wychowmia pżedsfkolnęgo oraz iNb,tucji oPieki nad &ięćDi w
wieku do lat 3.

$1

1' Wprowadza się warunki olganizowania opieki w Szkolę Podstawowej nr l im. Adama
Miokiewicza w Sokółce w okesie pandemii covid 19.

2' Wprowa<lza się procedury obowiązujące podczas pandęmii covid l9:
I. Procedua przyprowadzania i odbierania dzięcka ze szko|y

. Procedum pmcy personelu szkoły z dzieómi

I. Procedura funkcjonowfitia sal i łafienek dzięci

Iv. Procedua postępowania w szatni dzieci

v' Ploo€dura postępowania w Izolatce.

\1. ProcedWa postępowania w przypadku podejrzenia zakaźenia koronawirusem lub

zachorowania na covlD-19 u dziecka lub peńonelu szkoły'

VII. Procedura korzystania z placu zabav.

\{II. Pfoceduradziałań person€Iupomocniczego

Ix. ProcedBa uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych

3. Treść w/w procedur stanowi za.łącznik nr l do Zavądzen:a

4. Wymagane dokumenty (zalącznil.i 2' 3'4'5)

s2
Pracownicy szkoĘ zobowigani są do zapoznania się z wanrnkami i procedurami oraz ścisłego
ich przestrzegania. 

S J
Zapoatać rodziców z waruŃami i procedurami poprzez umieszozenie ich na strcnię intęmętowęj
szkoĘ

s4
Zarządzelie wchodzi w źycie z dniem podpisania.

DYREKToR sZKoŁY
?aź!<. pł,raa-(.,
tgrAda,Bitiucki



zńącz'Ajk nJ I
óo zarzĄdzenia M 9/2020

z dnia 21.05 .f020 r.

I. WARUNKI oRGANIZoWANIA zAĘĆ oPIEKUŃcZo - wYcHowAwczYcH w
szKoLE PoDsTAwoWEJ nr 1 W SoKoŁcE w oKRESIE PANDEMII col.ID 19
1. Szkołajest czynrra od godziny 6:30 do 16:00
2. ze wzg1ędu na sytuację ęidemiczną organ prowadzący ograniczył liczebność grupy do
12 dzieci w grupie ( w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę
dzieci..nie więcej niż 2)- Grupa powinna obejmować dzieci w zbliżonym wieku, z uwdędnieniem ich
potrzeb, zaintercsowań i uzdolnień.
3. w pielwszej kolejności z przedszkola kouystają te dzieci, których rodzice nie ftają możliwości
pogoduenia Faoy z opi€ką w domu' Pięlwszeństwo mają .lzieci pmcowników systemu ochrony zdrcwią
shźb munduowych' Facowników handlu i przedsiębiorstw plodukcyjnych, reahnljący zadarua związarte z
zapobieganiem, pźeoiwdziałaniem i zwalczaniem covlD'l9' Rodzice w}pełniają dokum€nty i
ośw.iadczenia.
4. obowiązuje ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami. Rodzic zobowiązany jest do podania telefonów
kontaktowych matki, ojca oraz fakładów pmcy rodziców dziecka oraz posiadania adresu e-mail ro.|ziców w
celu szybkiego kontaktu z Rodzioem.
5. wdrożona jest procedrua postępowania w Fzypadku podejuenia zakażęnia koronawirusem lub
zachorowania na covlD-19 u dziecka lub personelu szkoły.
6. Pe.sonel dysponuje środkami osobistymi ochrcny ciała: mas€czki, rękaw.iczki, farh.rchy. w razie
potżeby.

II. PRoCEDI]RY ZAPEWT\IAJĄCE BEzPIEczEŃsTwo SANITARND DzIEcIoM
I PRAcowIłIKoM w zwIĄzKU z oTwARcIEM szKoŁY PoDczAs PAI\DEMII co1tl-19

1.Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z€ śzkoły
1. Rodzice i opiekuoowie prz1prowadzający/odbierający dzieci do szkoły mają zachować dystans społeczny
w odniesieniu do praoowników podmiofirjak i innych dzieci i ioh rodziców wynosfący min. 2 mety'
2. wchodząc do szkoły opiokmowie bezwzględnie muszą d€zynfękować Ęce (środki do dezynfękcji zostaną
udostępnione przy wejściu w widocznyn miejscu, niedostępn}.rn dla dzieci) Rodzice mają obowiązek
zaŚłaniania nosa i ust.
3. Do szkoły D.Ńże r]częszczać wŁącfnie ilziecko z.Ilowe, bez objawów chorobowych sugerujących cborobę
zakaźn4puez osobę z&ovłą, bef objawów cholobowych: kaszel, katar, gorączka,
4.obowiąnĄe zakaz ptzeb}wania v salach osób poza dzieómi i personelem szkoĘ. Rodzic przekazuje
rlziecko pmcownikowi szkoĘ: pomocy nauozyciela lub nauczycielce w drzwiach. Dziecko nie powirmo
zabieraó ze sobą do placówki i z pla.ówki źadnych przedmiotów lub fabawęk'
5. Dzieoko samodzielnie lub z pomocą przebiera Śię i wchodzi do swojej sali, po wejściu do sali mie Ęce
zgodnie z instrukcją i wyciela w Ęcznik papielowy.
6. Rodzic odbiemjąc dziecko używa dzwonka. obowiązuje zakaz wejścia na teren szkoły omz poruszania się
po bud}.oku szkoły'

2. Zadania Rodzica przy przyprowadzaniu i odbierrnia dzieci ze sfkoły
1. Aby zapewnió dziecku odpowiodnią opiekę podozas pob}'tu w placówce Rodzic przekazuje d1rektorowi
istotne informacje o stanie zdrowia jego dziecka.
2' zaopattzy s,łłoję dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życią w inÓ1viduąlĘ osłonę nosa i ust podczas drogi do
i z placówki.
3. Pż}prcwadza do placó,Jvki dziecko zdrowe _ bez objawów chorobowych.

. 4. Nie posyła dziecka do szkoĘ jeżeli v domu przeb),.wa ktoś na kwaxantannie lub w izolacji. Wówczas
wszyscy muszą pozostaó w domu oraz stosowac się do zaleceń słuźb sanitamych i lekarza'
5' Rodzic wyjaśnia dziecku, źeby ńe zabiera.ło do szkoły niepotrzebnych pźedmiotów czy zabawek'



6. Regulamie prz1pomina dzi€cku o podstawowych zasadach higieny. Podkrcśla, źe powinno ono unikać

dotykania oczu, nosa i ust, często myó Ęce wodą z mydłem i nie podawać Ęki na powitanle.

7' żwraca uwagę na odpowiedni sposób zasładania twarzy podczas kichania czy kasłania.

lI PRoCEDURA PRACY PERSoNELU szKoLy zDz|EĆMl

1. Z glupą dzieci pracuje ogółem 2 nauczycieli i 2 pomoce nauczyciela. Nauczycięle i pomoce anieDiają się

w rahacb pmcy rmianowej.
2. opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w ka.żdej przestŹ€ni przedmiott1

wylosfący l,5 m.
3.wyjaśniają dfieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówcę

i .llaczęgo zostaty wprowadzone. Nie organizują wyjśó poza teren placó,łki, np. spaceru do patku'

4.Usuwają z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dęzynfekowaó, np. pluszowe zabawki,

dlnvany, puzzle i inne.
5. Rejeshują na karcie,łykonan€ pftLce porządkowe(zapisD, ze szczęgó|nw uwzględnieniem

utrzym}nvania czystości, dezynfokowania powielzchni dotykowych: klamek, włączników światła,

uchwytów, poręczy kzeseł i pov/ierzcbni płaskich, w Ęm blatów,ir' salach i w pomieszczeniach do

spoż]'waria posiłków.
ńykorzystane przybory sportowe, np. piłki, skakanki, oblęcze, należy dezynfekować po zabawie poza salą

zabaw dzieci.
ó. Zwracają uwagę' aby dzieci często i ręgrrlamie myty ręc€, szcfegó1nie prz€d jedzeniem, po skorzystaDru z

toalety i po powrocie z zajęć na świełm powiehzu' organizują pokaz właściwego mycia Ęk. Prą?ominają

zasady i dają przykład'
7. UniĘą organizowania większych skupisk dzieci podczas zabaw .lzieci.
8. Personol zwraca uwagę i kładzie szłzególny naoisk na profi1akykę zdrowotną
9. Przedszkole w}posażone jest w termometr b€zdotykowy do mieŹenia tempemtury ciała' Należy 2 razy

dzi€nnie mierzyć tempelatuę dzieciom i personelowi olaz monitolować. w prz}Tadku wystąpienra
podwyższonęj tempemtury naleźry natychmiast pfzejśó do izolatki, ubrać odzież oohrcnną i zastosowaó
proceduę rra w1padek pojawieria się zagroźenia biologicznego zak^i'enla lzaohorov,łznia dziecka lub

pńco\ł.nika spowodowanego wirusęm sars _ cov-2]/ .

III. PRoCEDURA FUNKCJoNoWANIA sAL I ŁAZIENEK DzIEcI.

l. w sali pfzeb}.wa mak$,rnalnie l2 dzięci
2. Dzieci nie leźal:ują nie myją zębów'
3. Z sali zabaw dzieci usunięte są zabawki, które nie można szybko dęzynfekowaó'
4. salę należy wietrzyó co l godfinę, w czasie przęrwy, a w Iazie potzeby ta,lrże vl czasie zajs' Prowadzić

gimnastykę przy otwaltych oknach'
.. częstotliwość mycia Ęk dzi€ci i personelu: po wejściu do sali, przed śniadaniem, po śniadaniu' po

zajęciach dydaĘcaycb, po powTocie z placu zabaw, pŹęd obiadem' po obiedzie, przed podwieczorkiem'

po podwieczorku i wedfug potrzeb. w pomieszczeniach higieniczno-sanitamych _ należy wywiesić plakaty z

iasadami prawidłowego mycia Ęk, a przy dozownikach z pĘnem instukcje do deąmfekcji ąk.
6. Dezynfekcja blatów stolików l o min przed: śniadaniem, obiadem, podwieczorkiem i po podwieozorku.

Mycie blatów stolików i poręczy kzeseł: po posiłkach i wedfug potrzeb.

?. bezynfekcj a zabawek : co.lzięnnie sprayem poza salą dzieci lub mycie detergentem, naleł zapowlić dwa

zestawy zabawek dla gupy
8. Mycie podłóg z ułciem śrcdka dezynfekcyjnego : raz dziennie, po vyjściu dzieci.

Mycie podłóg z ułciem d€tergęntu: według potrzeb

l. l,tycie i<ranow i utitacji z fastosowaniem detergentów_ po skorzystaniu dzieoka z łazienki. Dezynfekcja

oo najmniej dwa razy dziennie

Iv. PRocEDuRA PosTĘPowANIA w SZATM DzIEcI.

1. Przy wejściu do szkoły umieszozony jest ptyn do dez}tfekcji rąk, do korzystania zobligowani są wszyscy

dolośli'
2. w szatni może przeb1'wac Ęlko jedna grupa dzieci



3' Nalęży monitorować fiycie szatfiJówa ftzy dziermie/ oraz dezydekcję klamęk' wtyczek.
4. Monitorowaó pra.e porządkowe, ze szczególnyn uwzglę&ieniem utrzym1'wania czystości ciągów
komunikacyjnych' dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy' klameŁ włączników ś\i.iada,
uchwytów '

v. PRoCEDURA PosTĘPowANIA w IzoL^TcE.

1. szkoła ma przy8otowaną salę -izolatkę (v}posażone m.in. w śrcdki ochrony osobisĘ, temom€tr,
maseczki, rękawiczki, farfuch ochjomy lub kombinezon i pł1n do dezynfekcji rąk), w 1(tórym będzie można
odizolować osobę w prąlpadku stwierdzelia objawów chorcbowych.
2' NaleŹy niezwłocznie powiadomić rodzica, w celu pilnego odebmnia dziecka z ptzedszkot.a,
3. Pęrsorręl zna tok postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecmie działa w s}'tuacji
zągrożenial wd|oż,oiajęst procedura na w}padek pojawienia się zagożenia biologicznego zakażenla
/zachorowania dziecka lub pracownika Ęowodowanego wirusem sals - cov-2l patrf pk 6 .

l'I. PRoCEDURA PosTĘPowANIA w PRZYPADKU PoDEJRZENIA ZAKAżENIA
KORONAWIRUSEM LUB ZACIIOROWANIA NA COVID-l9 U DZIECKA LUB
PERSoNELU szKoŁY.

1. Jeźeli Facownicy lub fodzicę dzlęcka zau.vłażą niepokojące objawy u siębie lub swojego dziecka powinni
nie przychodzić do szkoły oraz skontakować się telefonicznie ze stacją sanitamo-epidemiologicmą lub
oddziałem zakaźnym' W razie poga$zania się stanu zdro,rn^ na|eźry zĄdz\łonić pod nr 999lub l 12 i
poinfomować, że może się być zakazon}'rn koronawirusem;
2. w przypadku wystąpienia oznak chorobowych u dziecka zostaje urnieszczone w izolatce' w
pomięszczęniu tym .lziecko f podejŹanymi objawami będzi€ przebywać z opiekunem w oczekiwaniu na
rodziców opiekunów Fewnych, którzy po poinfomowaniu ich o zaistniałej s}tuacji powinni jak najszyboiej
odebnć ttziecko z od.lziału prze.lszkolnego' Ro&ice zobowiązani są do powiadomienia o t}.m fakcie
samo.lzie1nie sanepidu omz zastosowania się do uzyskanych tam instrukcji.

3. w ptz}Tadku wysĘpienia u Facownika niepokojących objawów sugelujących zak?żenie kolonawirusem
naleĄ niezwłocznie odsunąó go od Faoy (izolatka) a ta,Iżę należy wstrz1nraó przyjmowania kolejnyoh g1up
dzieci, powiadomió właśoiwą powiatową stację sanitamo-ępidemiologiczną i ściślo stosować się do
wydawanych iDstrukcji i poleceń;

4. W pr4padku ryzyka faia]żenia dzięcka lub pmcownika szkoły naleł odifolowaó tęIon szkoły oraz
poddać obszar po którym poluszał się wskazany pracownik lub dziecko gnmtownemu spgątaniu omz
dęzynfekcji powierzchni dotykołyoh (klamek' polęczy' uchwytów itp.).
Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie z pmcownikami stacji sanitamo-epidemiologicznej. Naleźy
rra bieżąco wdmżać dodatkowe procedury na zalecenie Państwowego powiatowęgo irspektora sanitamego.

5. Umieśció w łatwo dostępn},rn miejscu (w gabinecie d}.rekton onz na każdej Śali zabaw oraz v izolatce)
potEebne numery telefonów, w szczegó]ności do sfuŹb medycznych i powiatowej stacji sanitamo-
.^i.|.ńi^|^di.-ńĄi

ważn€ t€lefony:
857119451' 509449903 Powiatowa stacja sanitamo.Epidemio1ogicznaw Sokólce
857409573 oddział fakaźny dla dolosłych w Białymstoku
800 190 590 - całodobowa infolinia NFz o kolonawirusie
22 523 88 80 . Infolinia dla osób przyjeżd:Źających zza graficy

6. Wszyscy pracowlicy mają obowiązek bieżącego śl€dzenia infomacji GIs i Milistra zdlowia dostępnych
na odpowiedlich stroiach WWW

\II. PROCEDURA KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW.

. 
1 . Na placu zabaw może korzystać tylko jedna grupa dzieci.
2' Pftędk^żdorazowyn węjściem na plac zabaw nalezy dokjadnie umyć urządzenia detelgęntem
3. Za|eca się częste przeb}rłade !a śwież).m powiotźu z zachowaniem ustalonych 8odzin dla
poszcze8ólnych glup:



I gupa: 9:30-10:30, l2t30-13:30,
Ilgrupa:11:00-12:00, 14:00-15:00,

vlu PRoCEDURA DZIAŁAŃ PERSoNELU PoMocNIczEGo.

1. htendent jest odpowiedziaIty za zaopatzetsle przedszkolą kuchni, organizuje pracę krrchni bez kontakh'l
bezpośrcdnięgo. Jest łącznikiem między dostawcami a kuchnią przedszko]ną. Dba o zachowanie
dodatkowych środków osbożności pży ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami
posiłków' Nie może kontaktować się z dziećmi i personelem przeb}'wającym w salach.
2. Konserwator dokonuje czynaości zawodowych w izolacji od L:uchni i persone1u opiekującego śię dziećmi
przedszkolnymi. Każdorazowo po wejściu do pomieszczeń przedsfkoLtych dezynfekuje ręoe.

Ix' PRoCEDURA UczEsTMcTwA w zAJĘcIAcH REWALIDACYJNYCH oRAz
KONSULTACJACH Z NAUCZYCIELEM W SZKOLE.

1. ograniczenię kontaktów kadry niozaangażowanej w bezpośrednią pracę z dfięćmi i młodzieą
uczestniczących w fajęciach rewalidacyjnych, rewalidacino-wychowawcfych oraz fajęć wcz€snego
wspomalania rozwoju dziecka od uczestnikóv zajęć omz od kadry Fowadzącej te zajęc]€'.
2. Praca w grupach małych o stałym składzie lub praca indnvidualna z zapewnieniem bezpiecznych i
higienicznych warunków realiz^aji ząęć.
3. salę nal€ł wietrzyó co 1 godzinę, w czasie prze|\r,y' aw tŁie potzeby także w czasie zajęć. Prowadzić
gimnastykę Fzy otwartych oknach.
4. Deąmfekcja lub mycie blatów' klamek' włączników świata muszą odby'wać się po ka:żdych zajęciach lub
po zmianie gnrpy uczestników'
5' Minima]na pruoshzeń do prowadfenia zajęć d1a dzieci i mło<lzieży w sali nie może być mniejsza niź 4m2
na jednego uczęstnika zajęć i nauczycięla plowadząpego zajęcia.
6. W zajęciach gnrpowycb (konsultacjach) w sali Fzobywa maksymalnie 12 uczniów i nauczycieli.



Z,ałqf,zJ:.kĄt 2

do zarzĄdzenię nr 9/2020

z dnla 21.05.2020 r.

Karta rejestru derynfekcji powierzchni oraz powierzchni dotykowych

Imię i nazwisko osoby Ę?ehiajqcęj:

Irnię i na7wisko osoby sprzątającej:

Data sporządzęnia karty:. . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . .

Data i podpis

Lp Powierzcbnitprzedmiot Ilość Pomieszczenie Godz. Śprzątania

I, Klamki

2. Włączniki świateł

3. Poręcze krz eseł

4. Blaty stolików

5. Poręcze schodów

6. Podło8i

7. ciągi komunikacine

8. Krany i kurki

9. Pomieszczenia higieniczno -
samtame

10. Komputer, klawiatuja, myszka



Zal*rnk nr 3

do zzrzĄdzenię ff 9/20f0

zd a21.05.20f0r.

Data

DEKLARACJA UczEsTMcTwA w zAJĘcIAcH REWALIDACYJNYCH

Nazwisko i imię dziecka

Jestęm zaintercsowana/y zajęciaEi rewalidacyjnymi od 25.05.2020I' odb}vającymi się w czasie
ępidemii covlD-19 w oparciu o wyt;.czne GIs (TAK-N]E)

w godzinach - od .  .  .  .  .  .  .  .  . . . . . .  -  do. . . . . . . ' .

. Potwi€rdzam zapoananie się z procedurami bezpieozeństwa obowiązującymi od 25 maja

2020 roku w Szkole Podstawowej ff I wSokolce(TAK-NIE)........ . .

. Wrazam zgodę na pomial temperatury mojego dziecka (TAK-NIE) . '.. ... . ..

l Wyrazam zgodę na odizo1owanie mojego dziecka w izolatce w Szkole Podstawowej nr l w

Sokolce w razie wystąlienia niepokojących objawów chorobowych ( duszności, kaszel,
gorączka) (TAK-NIE) . . . ...... olaz niez;włoczrty kontakt ze mną w cęlu odebrania

dziecka z przedszkola pod numerem telefonu

o oświadczam, że moje dziecko nię chorowało w ostatnich dwóch tygodniach, nikt z

domowników nie jest objęty kwaxantanną. Jestem świadom'y zagrożęnia w},nikającęgo z

kontaktu z inn}mi dziećmi i pracownikami szkoĘ

o Zobowiązuję się do pżestrzegania wszystkich procedur szkoĘ z:vłivu|ych z zag,ożenięm

oandęmia COVID-19

nazwisko i imię rodzica



zał?ć2nkft 4

do zafząAzęnię rn 9/20f0

z dnia2l.05.2020 r.

Data

DEKLARACJA PowRoTU Do szKoŁY/ oDDZIAŁU PRzEDszKoLNEGo

Nazwisko i imię dziecka

Jęstęm zainteresowana./y powTotem dzięcka do szkoĘ/ oddziafu pŻędszkolnego od 25'05'2020 r
działającej w czasie epidemii CoMD-19 w opalciu o wytyczne GIs (TAK-NIE)

w godzinach - od . ....... ...... . - do

r oboje rodzice pozostaje w zatrudnieniu i nie mamy możliwości zapewnienia opieki dziocku
f iAK-NIE) - . . . . . . . . . .

. Jedęn z rodziców jest praoowrikięm realizującym zadania zwiv'anę z zapobiega,]riem,
przciwdziałaniem i zwalczaniem CoVID-19 (TAK-ME) . '.. '......... '..

. Potwierdzam zaploznałie się z plocedurami bezpieozeństwa obowiązującymi od 25 maja
2020 roku w Szkole Podstawowęj nI l wSokółce(TAK-ME)......... ' ' ..... '

. wyra]źam zgodę na pomial tempęrafury mojego dzieoka(TAK-NIE)...'.............

. wyra]żam zgodę na odizolowanie mojego dziecka w izolatce w Szkole Podstawowej nr l w
sokółcę W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych ( duszności, kaszel,
gorączka) (TAK-NIE) ........ . . oraz niezwłoczny kontakt ze rnną w celu odebrania
dzięcka z p|zędszkola pod numerem telefonu

o oświadczam, że moje dziecko nie chorowało w ostatnich dwóch tygodniach, nikt z
domowników nie jest objęty kwaxantanną. Jęstęm świadoma/y zagtożelia wyikającego z
kontal.tu z innymi dzi9ómi i pncownikami szkoły.

o Zobowiązfię się do przestrzegania wszystkich prccedul szkoĘ zvtiązarlych z zaglożeniem
oandęmia covlD.19.

nazwisko i imię rodzica



Załącznik m 5

do zaoĄdzanie t 9/2020

z &ia 21.05.2020 t

Data

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONST'LTACJACH Z NAUCZYCIELEM W
SZKOLE

Nazwisko i imię dziecka

Jestem zaint€resowana/y konsultacjami z nauczycielami w szkole od 25.05.2020 r. odb}rvającymi
się w czasie epidemii CoVID-l9 w oparciu o w]tycmę GIs (TAK-NIE)

. Potwierdzam zapoznarlie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązująoymi odf1 maja
2020 rolnr w Szkole Podstawowej nr l w sokółce (TAK-NIE) .. '.... '.. '.. '...

. w}rażam zgodę na pomiar tęmpęratury mojego dziecka (TAK-NIE) '................

. wyrazam zgodę na odizolowanie mojego dziecka w izolatce w Szkole Podstawowej nr 1 w
Sokolcę w razio wysĘpienia niepokojących objawów chorobowych ( duszności, kaszel,
goĘczka) (TAK-ME) ................. oraz niezwłoczny kontakt ze mnąw celu odębnnia
dzleaka z ptzedszkola pod numerem telefonu

. oświadczam, że moje dziecko nie chorcwało w ostatnich dwóch tygodniach' nild z
domowników nie jest objęty kwamntanną' Jestem świadoma./y zagoirclia wynkającego z
kontaktu z inn)irni dziećmi i pracownikami szkoĘ

o Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich prccędw szkoĘ związarrych z zagrożęniem
pandemią CoVID-19.

nazwisko i imię rodzica


