
Wytyczne dla Rodziców uczniów  

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku 

 w związku z ogłoszeniem stanu epidemii 

związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,  

którzy będą uczestniczyć w konsultacjach. 
 

 

 

 

 Zgłoszenia dziecka na konsultacje dokonuje rodzic/opiekun prawny                                  

u wychowawcy klasy. 

 

 Obowiązkowe jest wypełnienie dokumentacji: ankiety epidemiologicznej                        

i oświadczenia – dokumenty dostępne na stronie internetowej szkoły i 

dostarczenie jej do szkoły przez ucznia w dniu konsultacji. 

 

 Bez zgłoszenia i wypełnionych dokumentów dziecko nie będzie uczestniczyć w 

konsultacjach. 

 

 Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 

 Rodzicu, nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz 

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 

 Rodzice/ opiekunowie dzieci są zobowiązani do przekazywania nauczycielowi 

informacji na temat stanu zdrowia dziecka oraz wszelkich istotnych informacji 

mogących mieć związek z ewentualnym podejrzeniem o zakażeniem wirusem 

SARS-CoV-2 u osób z otoczenia dziecka. 

 

 Rodzice/opiekunowie dzieci  są zobowiązani do regularnego przypominania 

dziecku o przestrzeganiu zasad higieny i bezpieczeństwa. Podkreślić należy, że 

powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem 

i nie podawać ręki na powitanie. 

 

 Rodzicu wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. 

 

 Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby będzie 

odizolowane w odrębnym pomieszczeniu. Nauczyciel/ pracownik szkoły  

niezwłocznie kontaktuje się z rodzicem  dziecka celem poinformowania go o 



zaistniałej sytuacji. Rodzic jest zobowiązany w jak najkrótszym możliwym 

terminie odebrać dziecko z szkoły. 

 

 Rodzic informuje niezwłocznie dyrektora jednostki o wyniku konsultacji 

lekarskiej. 

 

 Rodzicu zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi 

do i ze szkoły. 

 

 Przed wejściem do szkoły dzieci powinny zachować dystans 2m od innych osób. 

 

 Po nieobecności dziecka w szkole, rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany do 

ponownego wypełnienia ankiety o stanie zdrowia dziecka oraz własnego 

(dokumenty wypełniamy ponownie gdy pomiędzy konsultacjami jest więcej niż 

jeden dzień przerwy). 

 

 W celu umożliwienia szybkiej komunikacji rodzice i opiekunowie dzieci są 

zobowiązani do poinformowania personelu szkoły o aktualnych danych 

kontaktowych ( numery telefonu). 

 

 

Wytyczne zostały opracowane na podstawie : 

* Regulaminu dotyczącego wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w PSP nr 2 w 

Kluczborku stosowanych celem przeciwdziałania epidemii COVID-19   

* Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na 

   COVID-19 

* Wytycznych  przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 maja 

2020r. 
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