
REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA w  związku z zagrożeniem COVID 19 

w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi 

 

1. 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. 

 

2. Rodzice/opiekunowie dzieci z widocznymi objawami choroby (katar, kaszel, kichanie 

oraz podwyższona temperatura) proszeni będą o opuszczenie placówki i udanie się do domu. 

 

3. W przypadku pojawienia się niepokojący6ch objawów w trakcie zajęć, rodzic będzie 

zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka. 

 

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani tylko przez opiekunów 

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

 

5. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 

6. Po wejściu do szkoły należy  skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.  

 

7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

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 prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 

i nosa,  dezynfekcja rąk). 

 

8. Rodzic nie wchodzi na zajęcia. 

9. Rodzic czeka na dziecko w wyznaczonym miejscu.  

10. Dzieci samodzielne przychodzą do szkoły najwcześniej 5 minut przed rozpoczęciem 

zajęć i opuszczają szkołę tuż po zakończeniu lekcji. 

 

11. Aby zminimalizować możliwość kontaktu, rodzice  przyprowadzają dzieci do szkoły na 

chwilę przed wyznaczonym czasem lekcji i sprawnie opuszczają placówkę  po 

zakończonych zajęciach. 

 



12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w  szafce.  

 

13.Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

  

14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

 

15 W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

 

16. Rodzic zobowiązuje się  do natychmiastowego poinformowania dyrektora placówki o 

wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w swoim najbliższym 

otoczenia. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Ja niżej podpisany/a: 

………………………………………………………………………………………………… 

( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Zapoznałem/łam się regulaminem bezpieczeństwa dostosowanym do wytycznych sanitarnych w związku z 

zagrożeniem epidemicznym. 

 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa, przede wszystkim:  

przyprowadzania na zajęcia  tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej 

temperatury ciała.. 

Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem 

bezdotykowego termometru. 

 

Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące. 

 

 

 

 

 

…………………………………                                          ………………………………… 

                miejscowość, data               podpis rodzica/opiekuna prawnego        


