COVID-19: Informacje dla nauczyciela
Zwróć uwagę na:
1. Zakaz używania przez uczniów jakichkolwiek przedmiotów nie związanych z zajęciami lekcyjnymi,
telefonów komórkowych
2. Zakaz pożyczania przez uczniów przyborów, podręczników, telefonów, użyczania jedzenia oraz
picia
3. Konieczność wietrzenia sal, w której są zorganizowane zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
4. Dezynfekcja rąk uczniów- po wejściu do sali lekcyjnej oraz po skorzystaniu z wspólnego pisaka do
tablicy, skorzystaniu z toalety.
5. Zwracanie uwagi przez nauczyciela dyżurującego o konieczności noszenia maseczek przez uczniów
na terenie szkoły (części wspólne: hol, szatnia, schody, stołówka, sekretariaty i inne).
6. Kontakt nauczyciela z dziennikiem lekcyjnym i zeszytem ucznia, komputerem klasowym
powinien się odbywać w jednorazowych rękawiczkach lub po zdezynfekowaniu rąk płynem
dezynfekcyjnym.
7. Wszelkie kontakty z rodzicami dziecka w sprawie jego edukacji nauczyciel realizuje za
pośrednictwem e-dziennika lub platformy Teams Ew. Zoom, Skype). W wyjątkowych przypadkach
kontakt bezpośredni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
8. W sytuacji złego samopoczucia ucznia, zostaje on poddany pomiarowi temperatury ciała. W
sytuacji temperatury powyżej 38st. C, należy pomiar wykonać trzykrotnie w odstępach 2minutowych.
9. W przypadku wystąpienia u ucznia jednego z typowych objawów zakażenia COVID-19- (
kaszel, stan podgorączkowy lub temperatura powyżej 38st.C, katar, duszności i kłopoty z
oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, brak smaku i węchu) zostaje on odprowadzony do
izolatki (s.227). Dziecko pozostaje samo w izolatce a osoba je pilnująca pozostaje poza izolatką
przed jej drzwiami (drzwi z przeszkleniem pozostają zamknięte, aby móc obserwować ucznia).
Nauczyciel informuje o tym rodzica, który ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu godziny. W
sytuacji zagrożenia życia ucznia, osoba je pilnująca zakłada kombinezon, rękawice i maseczkę,
wchodzi do izolatki oraz udziela dziecku pomocy. W sytuacji zagrożenia życia, osoba pilnująca
ucznia dzwoni pod numer 112 lub 999, aby uzyskać pomoc służb medycznych. Nauczyciel powinien
opisać powyższą sytuację w dzienniku lekcyjnym, powiadomić wychowawcę klasy, szkolnego
koordynatora ds. bezpieczeństwa, inspektora bhp i dyrektora szkoły.

