Procedura Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu
Klasy pierwsze
1. Do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych.
2. Uczniowie klas pierwszych Technikum nr 2 przychodzą do szkoły na godzinę 9.00
3. Uczniowie klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 przychodzą do szkoły na
godzinę 10.00.
4. Uczniowie, po przyjściu do szkoły zbierają się na boisku, a w razie deszczu – w sali
gimnastycznej.
Podczas pobytu na boisku lub sali gimnastycznej uczniowie zachowują bezpieczny
odstęp i unikają bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Podczas pobytu w sali
gimnastycznej uczniowie dodatkowo zakrywają nos i usta.
5. Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021, uczniowie wchodzą do
budynku szkoły pod opieką wychowawców klas.
6. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby zakrywają usta i nos.
7. Po wejściu do budynku wszystkie osoby dezynfekują ręce.
8. Poruszanie się i przebywanie uczniów w strefie wspólnej (korytarz szkolny, toaleta,
sekretariat) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum.
9. Uczniowie przebywają w szkole cały czas pod opieką wychowawcy.
10. W salach lekcyjnych nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust.
11. Wychowawcy klas oprowadzają uczniów po szkole. Po wyjściu z sali lekcyjnej
wychowawca oraz wszyscy uczniowie zakrywają usta i nos.
12. Wychowawca podczas oprowadzania zwraca uwagę, by nie przebywać w tej samej
części korytarza z inną oprowadzaną klasą.
13. Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod jego opieką
do wyjścia ze szkoły.
UWAGA !
1. W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia szkoła informuje o tym
Rodzica lub wskazaną osobę. Rodzic lub osoba wskazana przez niego po kontakcie
telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany
własny transport) i udanie się na konsultację lekarską.
2. Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą
w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Tel. 32 415 46 54 lub 32 415 29 63.

