Załącznik nr 7. do procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID 19
obowiązujących na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Radomiu
ZASADY ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH BEZPOŚREDNICH
W PSP NR 31 W RADOMIU
W OKRESIE OD 18.05.2020 DO ODWOŁANIA
Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez
objawów choroby zakaźnej.
2. Uczeń biorący udział w zajęciach rewalidacyjnych dostarcza do szkoły:
a) Oświadczenia rodzica – załącznik nr 3.
b) każdorazowo w dniu zajęć rewalidacyjnych dostarcza do szkoły oświadczenie rodzica,
że nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID - 19 oraz nikt z członków
najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia
widocznych oznak choroby, a stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia
żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel,
biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne
nietypowe – załącznik nr 5.
3. Przed kontaktem z uczniem należy umyć i zdezynfekować ręce (nie wolno nosić biżuterii
poniżej łokci, która uniemożliwia skuteczną dezynfekcję rąk).
4. Zajęcia powinny być prowadzone w miarę możliwości w stałej sali. Należy upewnić się,
że w pomieszczeniu wyznaczonym do prowadzenia zajęć zostały zdezynfekowane
stoliki, krzesła i inne materiały, które będą niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
5. Nauczyciel odbiera ucznia na zajęcia przy wejściu do szkoły. Rodzic nie wchodzi na
teren szkoły jeśli nie ma takiej konieczności.
6. Uczeń po wejściu do szkoły dezynfekuje ręce.
7. W czasie zajęć w miarę możliwości używamy osłony ust i nosa oraz informujemy dzieci
o konieczności stosowania tego rozwiązania. Pamiętać jednak należy, że osoby
z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera są
zwolnione z obowiązku zakrywania twarzy.
8. W trakcie zajęć w razie konieczności myjemy i dezynfekujemy ręce zgodnie z instrukcją.
9. Podczas zajęć używamy wyłącznie tych pomocy, które można zdezynfekować (proszę
nie używać gier dydaktycznych z małymi elementami oraz zbyt wielu sprzętów
rehabilitacyjnych).
10. Uczeń korzysta tylko z własnych przyborów do pisania.
11. Przynajmniej raz na godzinę należy przewietrzyć salę.
12. Po zakończeniu zajęć nauczyciel odprowadza ucznia do drzwi wejściowych.
13. Uczeń i nauczyciel dezynfekują ręce.
14. Uczeń jest odbierany przez rodzica lub samodzielnie opuszcza szkołę.
15. Po zakończonych zajęciach nauczyciel wietrzy salę, dezynfekuje pomoce, które były
używane przez ucznia, zgłasza obsłudze szkoły konieczność dezynfekcji mebli, klamek
i włączników światła przed wejściem kolejnej osoby lub grupy.
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