
Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów  

z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem  

w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 wśród uczniów, rodziców i 

pracowników szkoły 

 

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszej procedury jest troska o zdrowie każdego ucznia objętego 

opieką i zajęciami w szkole, jak również nauczycieli i pracowników. 

1. Uczniowie są przyprowadzani z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrem przez rodziców 

(opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do szkoły. 

2. Budynek szkoły jest zamknięty. Przy wejściu dyżur pełni wyznaczony pracownik. Rodzice nie 

wchodzą do szkoły. 

3. Rodzice podchodzą do wejścia pojedynczo z dzieckiem, osobiście powierzają dziecko osobie 

pełniącej dyżur przy wejściu do placówki. Osoba przyjmująca dziecko do szkoły wyposażona 

jest w maseczkę, rękawice ochronne i płyn do dezynfekcji. 

4. Dziecko przyprowadzane jest do szkoły w maseczce ochronnej, która jest zdejmowana przez 

rodzica przed wejściem do budynku. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzający dziecko do 

szkoły muszą posiadać środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice) zarówno podczas 

odprowadzania jak i odbierania dziecka. 

5. Rodzice przyprowadzający dziecko nie tłoczą się przed wejściem, zobowiązani są do 

zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 metry podczas oczekiwania w kolejce na 

przekazanie dziecka osobie dyżurującej. 

6. Przed wejściem dziecko każdorazowo będzie miało mierzoną temperaturę. Dziecko z 

podwyższoną temperaturą będzie odsyłane do domu. 

7. Dziecko nie może być przyprowadzane do szkoły w sytuacji, gdy ktoś z członków rodziny lub 

znajomych, z którym miało kontakt w ostatnich dwóch tygodniach, przebywa na kwarantannie 

lub w izolacji lub występują inne przesłanki podejrzenia kontaktu z wirusem, 

8. Dziecka wykazujące jakiekolwiek objawy chorobowe nie należy przyprowadzać do szkoły. 

Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi 

zdrowymi. 

9. Wyznaczony pracownik szkoły odbiera dziecko od rodzica przy drzwiach. Dziecko 

myje/dezynfekuje ręce, następnie udaje się prosto do sali zajęć. 

10. Dziecko w sali nie ma obowiązku przebywania w maseczce ochronnej. 

11. Rodzice oczekują na dziecko przy wejściu do placówki. 

12. Rodzice odbierający dziecko zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego 

wynoszącego 2 metry podczas oczekiwania na dziecko. Starsze dzieci mogą wracać do domu 

bez opiekuna. 

 

 

 


