Aneks do Regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników
szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku
Strzelców Konnych w Łańcucie obowiązującej od 1 września 2020 r.
Dodaje się:
§1
9.
6) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
§2
8. Zasady odprowadzania dziecka do szkoły:
Rodzice odprowadzający dziecko do szkoły mogą wejść na teren szkoły - do
miejsca wyłącznie do tego przeznaczonego (przedsionek szatni, korytarz przy
szatni):
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;
b) zachowanie dystansu społecznego od kolejnego opiekuna z dzieckiem
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m;
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
§2
9. Bezpieczne zasady korzystania z szatni:
- z szatni korzystają wszyscy uczniowie stosując się do obowiązującego planu
zajęć;
- uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 1
opiekuna;
- opiekun może przebywać na terenie szkoły wyłącznie w wyznaczonej strefie
(korytarz przy szatniach);
- uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 20 min. przed
rozpoczęciem swoich zajęć;
- po skorzystaniu z szatni uczniowie niezwłocznie udają się do swoich sal;
- obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawania w szatni;

- przed rozpoczęciem zajęć i podczas przerw dyżur pełnią nauczyciele wg
opracowanego harmonogramu dyżurów szkolnych;
- nauczyciele klas I – III odprowadzają dzieci do szatni po ostatnich zajęciach, a
nauczyciele klas IV – VIII po ósmej lekcji;
- po zakończonych zajęciach powierzchnie w szatniach są myte detergentem.
§7
4.
6) ścisłego przestrzegania zaleceń producentów znajdujących się na
opakowaniach środków wykorzystywanych do dezynfekcji.

Nowe brzmienie otrzymuje:
§1
11. Opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą na teren szkoły wyłącznie
do wyznaczonej strefy (szatnia, korytarz przy szatni) zachowując reżim
sanitarny i dystans społeczny oraz przebywają tam w jak najkrótszym czasie i
bez zbędnej zwłoki.

