Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej na czas pandemii
1. Rodzic przyprowadzający dziecko do świetlicy szkolnej pozostaje w
wyznaczonej strefie na korytarzu szkolnym.
2. W godzinach od 7:00-7:50 uczniowie wchodzą na teren szkoły wejściem
głównym. W pozostałych godzinach uczniowie wchodzą dolnym wejściem
przez szatnię.
3. Rodzice odbierający uczniów ze świetlicy szkolnej wchodzą wejściem
głównym i czekają na dziecko w wyznaczonej strefie.
4. Dziecko do świetlicy przyprowadza i odbiera jeden zdrowy rodzic/opiekun.
5. Rodzic zobowiązany jest do stałej kontroli stanu zdrowia dziecka i nie
przyprowadzania dziecka z objawami chorobowymi.
6. Rodzice nie przyprowadzają dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji oraz miał styczność z osobą przeziębioną lub
przebywającą za granicą.
7. W razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów rodzic zostaje
poinformowany o tym fakcie telefonicznie. Rodzic zobowiązany jest
wówczas do niezwłocznego odebrania dziecka ze świetlicy szkolnej.
8. Zaleca się rodzicom śledzenie na bieżąco informacji oraz wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej oraz
Ministra Zdrowia dotyczących aktualnego stanu pandemii.
9. Rodzic/opiekun przestrzega, aby dziecko nie przynosiło zabawek i innych
niepotrzebnych przedmiotów do świetlicy.
10. Wychowawcy świetlicy regularnie przypominają dziecku o podstawowych
zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na
przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę
na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
11. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
12. 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.
13. W miarę możliwości należy ograniczyć pobyt dziecka w świetlicy szkolnej do
minimum.
14. Wszyscy przebywający w pomieszczeniach świetlicy szkolnej podlegają
reżimowi sanitarnemu.
15. Ponadto obowiązują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Olkuszu, które można znaleźć na naszej stronie
internetowej .

