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Wytyczne dla uczniów PZSM Bydgoszcz.

1. Uczeń przed wejściem do szkoły obowiązkowo zakrywa usta i nos maseczką
lub przyłbicą zapewnioną wcześniej przez rodziców.
2. W przypadku braku maseczki zostanie uczniowi wydana maseczka rezerwowa
za którą rodzic zostanie obciążony finansowo przez PZSM.
3. Po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce środkiem dezynfekcyjnym
zapewnianym przez szkołę w wytyczonym miejscu oraz poddaje się wszystkim
poleceniom obsługi szkoły.
4. W przypadku podejrzenia stanu chorobotwórczego u ucznia lub rodzica
zostaną poddani pomiarowi temperatury ciała.
5. Uczeń po każdorazowym wejściu do sali lekcyjnej ma obowiązek ponownej
dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym zapewnianym przez szkołę w
wytyczonym miejscu klasy.
6. Uczeń nie wnosi do szkoły jakichkolwiek przedmiotów nie związanych z
zajęciami lekcyjnymi.
7. Maseczkę lub przyłbicę uczniowi wolno zdjęć tylko podczas przebywania w
trakcie zajęć lekcyjnych w sali.
8. Podczas przerw lekcyjnych uczniowie przebywają w założonych maseczkach
lub przyłbicach. Brak ochron twarzy będzie skutkował upomnieniem w
przypadku celowego działania zakończeniem zajęć w tym dnia dla ucznia.
9. Uczeń przestrzega higienę kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania
należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej
wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody
lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
10. Uczeń stosuje się do wszelkich poleceń nauczycieli i pracowników PZSM.
11. Zajęcia lekcyjne oraz przebywanie na przerwach będą odbywać się z
uwzględnieniem zachowania odległości pomiędzy uczniami i nauczycielami
min. 1,5 m.
12. Uczeń przestrzega zasady mycia i dezynfekcji rąk zgodnie instrukcjami
rozmieszczonymi na terenie szkoły.
13. Uczeń, u którego zachodzi podejrzenie zachorowania na COVID-19 zostaje
niezwłocznie odizolowany od pozostałych uczniów do szkolnej izolatki.
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