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PROCEDURA ZAPOBIEGANIA COVID-19 W SP NR 20 W LUBLINIE 

 

 1. Do szkoły mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, nie wykazujące objawów 

infekcji dróg oddechowych.  

2. Uczniów lub pracowników, u których stwierdzono symptomy zarażenia 

COVID19 umieszcza się w izolatorium. 

3. Rodzice na terenie szkoły przebywają tylko w wyznaczonej przestrzeni przy 

wejściu do szkoły i zakrywają usta i nos maseczką.  

4. Przed wejściem na teren szkoły następuje dezynfekcja rąk. Uczniowie 

samodzielnie przechodzą do szatni, gdzie zmieniają obuwie i odwieszają ubranie 

w wyznaczonych boksach, po czym udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali 

lekcyjnej.  

5. W czasie pozostawania w szkole wszyscy często myją ręce wodą z mydłem,  

a podczas kaszlu lub kichania zakrywają usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką higieniczną, którą jak najszybciej wyrzucają do kosza i ponownie 

myją ręce mydłem. We wspólnych przestrzeniach i podczas przerw 

międzylekcyjnych zaleca się zakrywanie ust i nosa.  

6. Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, którymi nie może 

wymieniać się podczas lekcji z innymi uczniami. Należy ograniczyć rzeczy 

przynoszone do szkoły do minimum.  

7. Sale są wietrzone po każdej lekcji.  

8. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości wszystkich sal zajęć, 

pomieszczeń sanitarno - higienicznych, ciągów komunikacyjnych. Dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich.  

9. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą na zajęcia w różnych godzinach:  

7:40 – 8:00, 8:35 – 8:50, 9:20 – 9:40. Wychodzą bezpośrednio po zakończonych 

zajęciach edukacyjnych.  

10. W czasie zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązują następujące 

zasady reżimu sanitarnego:  

a. dezynfekcja rąk przed wejściem i po wyjściu z sali gimnastycznej  

b. ze względu na specyfikę zajęć dopuszcza się, aby uczniowie sporadycznie 

mogli przebywać w bliskim kontakcie  

c. uczniowie uczęszczający na zajęcia pływania i zajęcia sportowe przed 

wejściem na teren obiektu Aqua i Fit-Gym mają obowiązek założyć maseczki a 

 i zachowywać się zgodnie z regulaminem obiektu.  

 


