Podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny
w Szkole Polskiej im. Wacława Micuty
przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie

Znajomość oraz przestrzeganie podstawowych zasad porządkowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny jest
obowiązkiem każdego ucznia w szkole.
Ø Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz biegania.
Ø W czasie zajęć przewidzianych w planie lekcji nie wolno opuszczać terenu szkoły.
Ø W budynku szkolnym i salach lekcyjnych wolno przebywać tylko pod opieką nauczyciela.
Ø Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych znajdujących się w sali,
ani otwierać szafek.
Ø Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice.
Ø Obowiązkiem ucznia jest aktywne uczestniczenie w lekcji i wykonywanie poleceń nauczyciela nawet
wówczas, gdy zgłosił nieprzygotowanie.
Ø W przypadku złego samopoczucia na zajęciach lekcyjnych, uczeń zgłasza ten fakt nauczycielowi.
Ø Nauczyciel nie podaje lekarstw i nie bierze odpowiedzialności za ich przyjmowanie przez dziecko,
nawet jak zostało zlecone przez lekarza.
Ø Na przerwach międzylekcyjnych zabronione jest siadanie na poręczach schodów i parapetach.
Nie wolno wchodzić na drzewa.
Ø Po zakończeniu zajęć uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego miejsca w czystości oraz
wyniesienia własnych śmieci.
Ø Po ostatniej lekcji uczniowie nie wychodzą̨ sami ze szkoły, lecz czekają̨ na rodzica bądź opiekuna, który
ma obowiązek punktualnego odbioru. Uczniowie posiadający pisemną zgodę rodzica, mogą po
zakończonych lekcjach samodzielnie wracać do domu.
Ø W przypadku zauważenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu należy natychmiast powiadomić
nauczyciela.

data i podpis ucznia .................................
data i podpis rodzica/opiekuna .................................

Plan ochrony przed COVID-19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa w pomieszczeniach

Środki ogólne
Wszystkie osoby poruszające się po budynku muszą przestrzegać zasad higieny (mycie i dezynfekcja rąk,
przedmiotów i powierzchni, nie podajemy dłoni na powitanie, utrzymujemy dystans, nosimy maseczki
ochronne).
Spotkania z udziałem ponad 100 osób są zabronione.
Ponadto:
- do budynku nie wchodzą osoby chore lub z objawami;
- należy przestrzegać przepisów l’OFSP;
- rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do przekazania nauczycielowi danych kontaktowych
(numer tel., adres e-mail), pod którymi dana osoba jest dostępna;
- jeżeli w budynku szkolnym zostanie zdiagnozowany COVID – 19 na powyższe dane będą przesyłane
informacje.
1. HIGIENA RĄK I MIEJSCA PRACY
Wymagane jest systematyczne mycie rąk i ich dezynfekcja.
Nie pożyczamy przyborów szkolnych i nie dzielimy się jedzeniem.
Nie przynosimy do szkoły rzeczy dodatkowych np. zabawki, piłki itp.
2. ZACHOWANIE ODLEGŁOŚCI
- Wszystkie osoby są zobowiązane do zachowania dystansu 1,5 metra. Jeżeli nie jest to możliwe należy
założyć maseczkę ochronną. Przepisy te dotyczą osób dorosłych i dzieci.
- Do budynku szkolnego wchodzimy w maseczkach, które uczniowie zdejmują dopiero po zajęciu
miejsca.
- Do budynku szkolnego nie wchodzą rodzice, z wyjątkiem sytuacji koniecznej (np. spóźnienie)
i wówczas muszą nosić maseczkę ochronną.
3. DEZYNFEKCJA
Jesteśmy zobowiązani do pozostawienia zdezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów po
zakończonych lekcjach. W związku z tym prosimy o punktualny odbiór dzieci, gdyż w tym czasie nie
mogą przebywać w budynku szkolnym.
4. OSOBY Z COVID-19
Osoby, u których zostaną zaobserwowane objawy chorobowe są wysyłane do domu.
Prosimy o informację, jeżeli uczeń i osoby z jego otoczenia zostaną objęte kwarantanną.
Ostrzeżenie!! Ten dokument może ulec zmianie na podstawie zaleceń federalnych i kantonalnych.
Podpisując, wyrażam zgodę na stosowanie i przestrzeganie tego planu ochrony.

data i podpis ucznia .................................
data i podpis rodzica/opiekuna .................................

