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1. Zasady ogólne dotyczące bezpieczeństwa dzieci i pracowników
szkoły.
Nauczyciele, katecheci, pracownicy szkoły oraz uczniowie powinni zachowywać dystans społeczny
między sobą, w każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 6 stóp odległości. Rodzice i opiekunowie
przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do
pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 6 stóp.
Rodzice mogą przychodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru na zewnątrz szkoły z
zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 6 stóp od kolejnego rodzica z dzieckiem,
przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności, jak osłona ust i nosa.
Podczas przywożenia dzieci do szkoły zaleca się, aby rodzice nie opuszczali samochodu, a dzieci
pozostały w nim do czasu otrzymania sygnału przez pracownika szkoły. Każde dziecko powinno udać się
wyznaczonym wejściem bezpośrednio do klasy, w której będą odbywać się zajęcia lekcyjne. Rodzice nie
towarzyszą dzieciom w drodze do poszczególnych klas.
Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Zaleca się każdorazową
dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku szkoły. Rodzice proszeni są o sprawdzenie temperatury
swojego dziecka przed przybyciem do szkoły. Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły są również
poddawane pomiarowi temperatury ciała.

2. Procedury wejścia do budynków szkolnych
Przy wszystkich wejściach do budynków szkoły 30 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie trwania
zajęć lekcyjnych umieszczone są stacje kontrolne w celu ochrony przed osobami zakażonymi.
Wprowadza się następujące elementy kontroli przy wejściu do budynku szkoły:
- sprawdzenie prawidłowo założonej maski,
- pomiar temperatury ciała,
- zadanie pytań: „Czy w ciągu ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobą zarażoną koronawirusem?”„Czy
czujesz się chory?”, „Czy masz gorączkę lub kaszel?”
- Środek odkażający do rąk dostępny w obrębie stacji kontrolnej. Zaleca się dezynfekcję rąk każdorazowo
przy wejściu oraz przy opuszczaniu budynku szkoły.
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3. Zajęcia w salach lekcyjnych
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek noszenia masek ochronnych
zakrywających nos i usta.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania dodatkowej maski na wypadek jej uszkodzenia.
Uczniowie nieposiadający maski powinny natychmiast zgłosić to pracownikowi szkoły podczas
kontroli przy wejściu do budynku szkoły.
3. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do zachowania zasad bezpiecznego
dystansu społecznego (min. 6 stóp odległości).
4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów.
5. Osoby przebywające na terenie szkoły powinny ograniczyć się do przynoszenia napojów w
zamkniętych butelkach i nie przynosić żadnej żywności.
6. W pomieszczeniach lekcyjnych nie mogą znajdować się zbędne meble oraz pomoce edukacyjne.
7. Wszystkie ławki muszą być zwrócone do przodu pomieszczania.
8. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu. Wielkość
grupy przebywającej razem w pomieszczeniu zostanie określona przez opiekuna danej grupy.
9. Uczniowie muszą siedzieć w ławkach w odległości przynajmniej 6 stóp od siebie. Uczeń powinien
pozostać na swoim miejscu do czasu uzyskania pozwolenia na opuszczenie ławki przez
prowadzącego zajęcia lekcyjne.
10. Przez cały czas trwania zajęć uczniowie mają obowiązek pozostania w klasie do czasu uzyskania
pozwolenia od nauczyciela do opuszczenia sali lekcyjnej.
11. Uczniowie poruszają się wyłącznie wyznaczonymi i oznakowanymi trasami do sal lekcyjnych,
toalet i innych stałych miejsc na terenie szkoły.
12. Uczniowie nie mogą wymieniać się żadnymi przyborami szkolnymi, zeszytami, podręcznikami,
czy napojami.
13. Należy wietrzyć sale lekcyjne co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby
także w czasie zajęć. Zaleca się pozostawienie otwartych okien i klatek wentylacyjnych w czasie
zajęć.
14. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy bez opuszczania klasy, w interwałach
adekwatnych do potrzeb. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
15. Nauczyciel powinien zachować dystans bezpiecznej odległości i unikać bezpośredniego kontaktu
z uczniami.
16. Uczniowie mają obowiązek dezynfekcji rąk przy każdorazowym przyjściu do sali lekcyjnej oraz
przy jej opuszczaniu.
17. W czasie lekcji należy unikać aktywności, które mogą powodować zmniejszenie wymaganego
dystansu oraz zagrażać bezpieczeństwu osób w klasie, takich jak zabawy z przemieszczaniem,
czyś śpiewanie.
18. Uczeń może korzystać ze szkolnych toalet po uprzednim zgłoszeniu do prowadzącego zajęcia.
Uczeń wychodzi do toalety pojedynczo. Zabrania wychodzenia do toalet w grupach. Wewnątrz
toalety może w tym samym czasie przebywać maksymalnie jedna osoba.
19. Przed wyjściem z toalety należy bezwzględnie umyć ręce przy użyciu ciepłej wody i mydła.
20. Wszelkie indywidualne spotkania powinny odbywać się w dużych, otwartych przestrzeniach.
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21. Zabrania się wykonywania kserokopii i rozdawania uczniom kopii materiałów. Materiały
dodatkowe powinny być wydrukowane przez ucznia w domu, przed rozpoczęciem zajęć
lekcyjnych.
22. Zaleca się unikania organizowania wspólnych wyjazdów poza teren szkoły.
23. Spotkania klasowe z rodzicami powinny być organizowane w innych budynkach parafialnych,
zgodnie z wytycznymi parafii dotyczącymi spotkań nieliturgicznych. Należy wprowadzić proces
wstępnej rejestracji lub prowadzenia ewidencji obecności w celu wsparcia działań w zakresie
ustalania kontaktów zakaźnych, które są niezbędne do ograniczenia rozprzestrzeniania się
COVID-19. Spotkania mogą być również prowadzone wirtualnie, jeśli jest to możliwe.

4. Wydarzenia specjalne
W przypadku szkolnych Mszy św. i wspólnych nabożeństw należy bezwzględnie podporządkować się
wszystkim zasadom bezpieczeństwa oraz wytycznym obowiązującym na terenie parafii. Uczniowie i
pracownicy szkoły zobowiązani są do noszenia masek w czasie trwania nabożeństwa.

5. Działania po zakończeniu zajęć lekcyjnych
Po zakończeniu zajęć wszyscy uczniowie zostaną przydzieleni do poszczególnych wyjść w określonej
kolejności. Nie należy samodzielnie kierować się do wyjścia i opuszczać budynku szkoły bez uprzedniego
sygnału. Uczniowie w sposób bezpieczny i przy zachowaniu dystansu społecznego opuszczają budynek
szkoły i spotykają się z opiekunami odbierającymi dzieci w wyznaczonym obszarze na zewnątrz szkoły.
W żadnym wypadku nie należy tworzyć grup po opuszczeniu budynku szkoły. Uczniowie powinni
kierować się bezpośrednio do sowich rodziców czekających w bezpiecznej odległości.
Wszystkie powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, blaty, krzesła) są czyszczone przed oraz po
zakończeniu zajęć przy pomocy środków dezynfekujących. Na terenie szkoły zabrania się używania
fontann do picia wody. Uczniowie i pracownicy szkoły są zobowiązani do przyniesienia własnej butelki z
wodą.

6. Protokół postępowania w przypadku infekcji
UCZNIOWIE:
• Jeśli uczeń ma gorączkę lub co najmniej dwa objawy COVID-19, należy go natychmiast odizolować
(najlepiej w oddzielnym pomieszczeniu w wyraźnym polu widzenia z odpowiedzialnym pracownikiem).
Uczniowie nigdy nie powinni być pozostawieni sami i zawsze muszą być nadzorowani przy zachowaniu
niezbędnych środków ostrożności w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (dystans społeczny) i
stosowaniu środków ochrony osobistej. Należy natychmiast skontaktować się z rodzicami, aby zabrali
ucznia do domu. Jeśli rodzice są niedostępni, szkoła powinna skorzystać z innych możliwości kontaktu w
nagłych wypadkach.
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• Rodziców należy zachęcić do poznania wskazówek CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
dotyczących opieki nad sobą i innymi oraz skontaktowania się z lekarzem, jeśli objawy stają się poważne.
• Uczniowie, którzy na podstawie testu lub diagnozy nie zostali przez lekarza uznani za chorych na
COVID-19, ale na inną chorobę, mogą wrócić na lekcje, gdy ustąpią objawy, z notatką lekarza
potwierdzającą negatywną diagnozę COVID-19.
• Uczniowie nie powinni wracać na zajęcia, dopóki nie spełnią wszystkich kryteriów CDC dotyczących
zakończenia izolacji domowej, które obecnie obejmują:
– trzy dni bez gorączki,
– ustąpienie innych objawów w 75 procentach,
– 14 dni od pojawienia się pierwszych objawów
• Uczniowie powinni mieć możliwość wykonywania zadań poza lekcjami i wysyłania ich elektronicznie.
Lekcje do uczniów pozostających na kwarantannie mogą być wysyłane pocztą elektroniczną do
uczniów/rodziców, aby umożliwić naukę w domu.
NAUCZYCIELE, KATECHECI I PRACOWNICY SZKOŁY:
• Nauczyciele, katecheci oraz pracownicy szkoły powinni znać wytyczne dla pracowników parafii w
aktualnej fazie otwierania.
• Jeśli pracownik wykazuje objawy COVID-19 powinien być natychmiast odesłany do domu. Należy
zachęcać pracowników do przeczytania wskazówek CDC dotyczących opieki nad sobą i innymi oraz do
skontaktowania się z lekarzem, jeśli pojawią się objawy.
• Jeśli pracownik ma objawy, lecz ma negatywny wynik testu na COVID-19, powinien pozostać w domu
do ustąpienia objawów. Pracownicy muszą przedstawić zaświadczenie od lekarza lub udokumentowane
wyniki testu COVID-19 przed powrotem do szkoły.
• Pracownicy nie powinni wracać do zajęć, dopóki nie spełnią wszystkich kryteriów CDC dotyczących
zakończenia izolacji domowej, które obecnie obejmują:
– trzy dni bez gorączki,
– ustąpienie innych objawów w 75 procentach,
– 14 dni od pojawienia się pierwszych objawów

7. Potwierdzony przypadek COVID-19 i zasady izolacji
W przypadku pozytywnej diagnozy COVID-19 u ucznia lub pracownika szkoły należy podjąć następujące
działania:
1. Należy postępować zgodnie z przedstawionymi zasadami gromadzenia informacji i ich zgłaszania.
Każdy uczestnik zajęć przebywający na terenie szkoły z osobą zarażoną powinien zostać o tym
powiadomiony, jednakże:
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a) nie należy udostępniać żadnych danych osobowych dotyczących zakażonej osoby. W przypadku
uczniów, nauczyciel uczący bezpośrednio w grupie może zostać poinformowany, że dany uczeń czasowo
będzie nieobecny lub będzie wirtualnie uczestniczył w nauce.
b) Należy dokładnie określić, czy infekcja wystąpiła w grupie powiadamianego ucznia/rodziny.
2. Uczeń, pracownik powinien pozostać w domu i monitorować występujące objawy, jak opisano
powyżej.
3. Sala lekcyjna/stanowisko ucznia/pracownika powinny być dokładnie wyczyszczone, a okna otwarte,
aby zmaksymalizować przepływ powietrza.
4. Dyrekcja szkoły powinna obserwować stan zdrowia uczniów i pracowników z grupy osoby zakażonej.
Jeśli u innego ucznia lub nauczyciela w grupie zostanie zdiagnozowany COVID-19, cała grupa zostanie
poddana kwarantannie.
a) w przypadku poddania grupy kwarantannie, cała grupa (uczniowie i pracownicy) jest wysyłana do
domu. Są oni proszeni o pozostanie w domu, dopóki nie spełnią wszystkich kryteriów CDC dotyczących
zakończenia izolacji domowej, które obecnie obejmują:
– trzy dni bez gorączki,
– ustąpienie innych objawów w 75 procentach,
– 14 dni od pojawienia się pierwszych objawów lub 14 dni od kontaktu z zakażoną osobą/ami w
przypadku osób bez objaw.
b) Dyrekcja oraz Zarząd szkoły powinna współpracować z proboszczem, aby zdecydować, czy i kiedy
członkowie grupy powrócą na lekcje.
c) Dyrekcja szkoły powinna poinformować wszystkie rodziny, pracowników o umieszczeniu grupy na
kwarantannie, ponownie upewniając się, że nie ujawniono żadnych danych osobowych osób zakażonych
oraz nadal uważnie monitorować stan zdrowia wszystkich uczniów, pracowników i wolontariuszy
nieobjętych kwarantanną.
5. W przypadku szerokiej fali epidemii w programie edukacji (szczególnie wielu grup), cała szkoła może
zostać poddana kwarantannie.
a) Nauczyciele i katecheci powinni współpracować z dyrekcją szkoły przy podejmowaniu decyzji, czy
potrzebna jest kwarantanna obejmująca cały program, czy nauczanie powinno być prowadzone
wirtualnie lub okresowo zawieszone aż do czasu, gdy zniesiona zostanie kwarantanna obejmująca cały
program.
b) W przypadku szerokiej fali epidemii w budynkach szkolnych współużytkowanych z innymi grupami,
dyrektor szkoły powinien zostać poinformowany o wybuchu epidemii. Powinno się wtedy prowadzić
zajęcia wirtualnie do czasu, gdy ponownie można będzie bezpiecznie korzystać z pomieszczeń szkolnych.
6. Uczniowie objęci kwarantanną powinni mieć możliwość wykonywania zadań poza szkołą i wysyłania
ich elektronicznie. Lekcje mogą być wysyłane pocztą elektroniczną do uczniów/rodziców, aby umożliwić
naukę w domu na wypadek nieobecności uczniów na lekcjach.
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8. Niebezpieczeństwo narażenia członków rodziny na COVID-19
W przypadkach, gdy uczniowie, pracownicy lub wolontariusze mają kontakt w swoim domu z
osobami (np. członkowie najbliższej rodziny), które są zakażone COVID-19, należy podjąć następujące
działania:
• Osobę należy poprosić o pozostanie w domu co najmniej przez 14 dni od ostatniego kontaktu z
członkiem rodziny lub w przypadku, gdy pracownik kontynuuje kontakt z członkiem rodziny, 14 dni od
momentu, gdy członek jego rodziny spełni wszystkie kryteria CDC do zakończenia izolacji w domu, która
obecnie obejmuje:
– trzy dni bez gorączki,
– ustąpienie innych objawów w 75 procentach,
– 14 dni od pojawienia się pierwszych objawów
• Należy szczególnie pamiętać o sytuacji rodzin, w których wiele rodzeństwa uczestniczy w nauce. Na
przykład, jeśli u dziecka lub rodzica zostanie zdiagnozowany COVID-19, cała rodzina powinna pozostać w
domu do czasu spełnienia wyżej wymienionych warunków.
• Uczniowie poddani kwarantannie powinni mieć możliwość wykonywania zadań poza szkołą i wysyłania
ich elektronicznie. Lekcje mogą być wysyłane pocztą elektroniczną do uczniów/rodziców, aby umożliwić
naukę w domu na wypadek nieobecności uczniów na lekcjach.
Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie mogą ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
W przypadku dodatkowych pytań odnośnie bezpieczeństwa prowadzenia zajęć lekcyjnych na terenie
szkoły, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Dyrekcją lub Zarządem Szkoły.
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