Załącznik do regulaminu świetlicy dotyczący zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii:
1. Postanowienia ogólne:
a. Do świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
b. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
c. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z częstym korzystaniem
przez uczniów z boiska szkolnego lub patio oraz pobytem na świeżym
powietrzu na terenie szkoły.
d. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania
dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków
oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
e. 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.
f. Przedmioty, sprzęty, przybory do ćwiczeń i zabaw (np. piłki, skakanki, obręcze
itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić i dezynfekować.
g. Uczeń musi posiadać własne przybory szkolne.
h. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
i. Uczniowie będą przeprowadzani na zmianowe wydawanie posiłków w małych
grupach.
j. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).
2. Procedura zapisu ucznia:
a. Uczniowie wchodzą do świetlicy pojedynczo.
b. Uczeń zgłasza się do nauczyciela, który zapisuje ucznia w Dzienniku
Elektronicznym.
c. Uczeń przy nauczycielu korzysta z płynu do dezynfekcji rąk.

3. Zasady przebywania:
a. Uczeń korzysta tylko ze swoich przyborów szkolnych tj. zeszytów, książek,
długopisów, ołówków.
b. Uczniowie nie dzielą się posiłkami typu chipsy, chrupki itp.
c. Uczniowie nie przynoszą do świetlicy własnych zabawek.
d. Uczniowie mają obowiązek myć ręce każdorazowo po puszczeniu świetlicy
np. będąc w toalecie, stołówce, bibliotece.
4. Postanowienia końcowe:
a. Niniejszy regulamin został napisany na podstawie zaleceń GIS.
b. Regulamin wchodzi w życiem z dniem 1 września 2020 roku i obowiązuje do
odwołania przez Dyrektora ZSO w Brwinowie.

