Procedura dotycząca wejścia i wyjścia z terenu Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Katowicach w trakcie pandemii
koronawirusa COVID-19

1. Dla uczniów klas I-III nie korzystających ze świetlicy szkolnej udostępnia się wejście
boczne od strony boiska, które otwarte zostaje o godzinie 7:30 do godziny 8.15.
2. Uczniowie klas I-III korzystający przed lekcjami ze świetlicy wchodzą do szkoły:
- od godziny 6.30 do godziny 7.00 wejściem głównym,
- od godziny 7.00 – wejściem bocznym.
3. Uczniowie klas IV-VIII korzystają z wejścia głównego.
4. Wejść na teren szkoły może tylko i wyłącznie osoba, która nie ma objawów
chorobowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
5. Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo.
6. Po wejściu do budynku, każdy zobowiązany jest do dezynfekcji rąk środkiem
udostępnionym przez szkołę.
7. Wymaga się stosowania osłony ust oraz nosa. Obowiązek ten dotyczy uczniów klas
IV-VIII i wszystkich osób dorosłych wchodzących na teren szkoły. Zaleca się
posiadanie zapasowej osłony ust oraz nosa.
8. Przy wejściu zawsze dyżuruje wyznaczony pracownik szkoły, który zobowiązany jest
do kontroli dezynfekcji rąk oraz stosowania osłony ust i nosa przez wchodzących na
jej teren.
9. Po wejściu do szkoły i właściwej dezynfekcji rąk, uczeń udaje się do szafki odzieżowej
i wyznaczonej sali.
10. Ograniczona zostaje możliwość wchodzenia na teren szkoły rodziców lub opiekunów.
W związku z powyższym konieczne jest wcześniejsze, telefoniczne zgłoszenie chęci
bezpośredniego kontaktu z dyrekcją, nauczycielem lub innym pracownikiem (tel. (32)
251 75 04). Spotkanie możliwe jest jedynie poza czasem trwania przerw
międzylekcyjnych.
11. W sytuacji, gdy miasto objęte zostaje strefą czerwoną lub żółtą, przy wejściu do
szkoły dokonuje się pomiaru temperatury ciała pracowników. Gdy jest ona równa
albo przekracza 38 stopni, nie podejmuje on pracy i powinien skorzystać z porady
medycznej.
12. Dla uczniów klas I-III nie korzystających ze świetlicy udostępnia się wyjście boczne od
strony boiska, które zostaje otwarte od godziny 11.35 do godziny 13.15.

