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INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW DOTYCZĄCE SARS-Cov-2 I COVID-19 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Najczęściej występujące objawy zakażenia 

koronawirusem to gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem. Koronawirus przenosi się bezpośrednio, 

drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być 

bezpośrednią przyczyną zakażenia. 

II. PRZYJŚCIE DO SZKOŁY 

1. Uczniowie nie są wpuszczani do budynku szkoły bez przeprowadzenia odpowiednich procedur (mierzenie 

temperatury i aktualna ankieta zdrowotna). 

• Uczniowie wszystkich klas szkoły przysposabiającej do pracy wchodzą i wychodzą wejściem głównym.  

• Uczniowie klas pierwszych branżowej szkoły zawodowej wchodzą wejściem głównym natomiast 

wychodzą wyjściem przez szatnię.  

• Uczniowie klas drugich i trzecich branżowej szkoły zawodowej oraz uczniowie poruszający się na wózkach 

wchodzą i wychodzą wejściem przez szatnię.  

• Pracownicy szkoły w godzinach 7.30 – 8.00 wchodzą wejściem przy izbie pamięci, wychodzą wejściem 

głównym.  

2. Uczeń po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym i jest zobowiązany do założenia rękawiczek 

ochronnych. 

3. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do utrzymywania co najmniej 2 metrowych odległości od innych osób.  

4. Zabronione jest przebywanie w szatni poza czasem niezbędnym do zmiany obuwia oraz zostawienia / zabrania 

okrycia wierzchniego. Uczniowie nie mogą pozostawiać w szafkach swoich rzeczy osobistych, w tym książek i 

zeszytów.  

 

III. ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I NA PRZERWACH 

1. Uczeń branżowej szkoły zawodowej odmawiający stosowania środków ochrony osobistej nie może uczestniczyć 

w zajęciach. 

2. Przy poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych obowiązuje zasada poruszania się prawą stroną oraz zachowania 

2 metrów odległości od innych osób. 

3. Z windy korzystają jedynie uczniowie oraz nauczyciele poruszający się na wózkach lub korzystający z urządzeń 

ortopedycznych takich jak kule, laski, ortezy i inne. Pozostałe osoby obowiązuje całkowity zakaz korzystania z 

windy. 

4. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie korzystają jedynie ze swoich przyborów szkolnych oraz podręczników. 

5. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych, po ich zakończeniu oraz w trakcie przerw śródlekcyjnych uczniowie mają 

obowiązek korzystania ze środków ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice). 

6. Podczas pobytu na terenie szkoły należy przestrzegać 2 metrowego odstępu społecznego pomiędzy osobami oraz 

w miarę możliwości unikać dużych skupisk ludzi. Obowiązuje całkowity zakazać bezpośredniego kontaktu 

pomiędzy osobami oraz podejmowania zachowań takich jak: całowanie, przytulanie, siadanie na kolanach, 

trzymanie za rękę. 

7. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, papierosów elektronicznych, używania 

wszelkiego rodzaju wyrobów tytoniowych oraz picia napojów energetycznych. Do odwołania obowiązuje zakaz 

wychodzenia na boisko szkolne. 

8. W czasie zajęć lekcyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. 



Zespół Szkół Specjalnych nr 89, ul. Skaryszewska 8, 03–802 Warszawa 

2020/2021 2 z 2 v.1.0 
 

9. Podczas pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania głośników, słuchawek oraz innych przedmiotów 

osobistych, których dezynfekcja nie jest możliwa.  

10. W czasie przebywania w szkole, poza posiłkami wydawanymi przez stołówkę szkolną, zezwala się na jedzenie i picie 

jedynie własnych produktów. Zabronione jest częstowanie się jedzeniem oraz picie z jednej butelki !!!!!! 

 

IV. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 

1. Stołówka szkolna będzie wydawała obiady zmianowo.  

• Tura pierwsza o godzinie 12.25 – klasy drugie branżowej szkoły zawodowej w stołówce szkolnej, szkoła 

przysposabiająca do pracy w świetlicy szkolnej,  

• Druga tura o godzinie 13.30 – klasy pierwsze i trzecie branżowej szkoły zawodowej w stołówce 

szkolnej. 

2. Obiady spożywane mogą być wspólnie jedynie przez uczniów danej klasy. 

3. Każda osoba korzystająca ze stołówki przed wejściem, a następnie przed wyjściem dezynfekuje ręce. 

 

V. OPUSZCZANIE SZKOŁY 

1. Opiekun oczekuje na ucznia w wyznaczonym do tego miejscu przed drzwiami szkoły utrzymując co najmniej 2 

metry odstępu od innych osób, a uczniowie, którzy samodzielnie wracają do domu po zakończonych 

zajęciach, myją ręce, schodzą do szatni a następnie niezwłocznie opuszczają teren szkoły. 

 

VI. PODEJRZENIE ZAKAŻENIEM SARS-COV-2 

1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u ucznia objawów choroby zakaźnej COVID-19 rodzic / opiekun 

prawny chorego jest zobowiązany niezwłocznie zabrać ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Do przestrzegania powyższych postanowień zobowiązani są uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie.  


