Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Bratysławie

FAZA ZIELONA

Na wejściu

Uczniowie

Zaleca się poranny
filtr

Pedagodzy

R-O-M

Rodzice

Szkoła

Maski

Odstępy

Obowiązkowe
Podczas lekcji
w szkole poza własną
nauczyciele
klasą
zachowują odstęp od
uczniów, a podczas
Zaleca się nosić
przerw wszyscy
maskę (przyłbicę)
zachowują wzajemny
podczas lekcji
odstęp

Nie wchodzą do budynku (poza rodzicami
uczniów kl. I z maskami na twarzy)

Przed budynkiem
zachowują odstęp

Zapewnia dezynfekcję, odstępy przed budynkiem szkoły

Przy objawach
COVID 19

Zajęcia lekcyjne

Natychmiastowa
izolacja i powrót do
domu.
Powrót do domu,
kontakt tel.
z lekarzem w razie
potrzeby.
Natychmiastowy
odbiór ucznia,
kontakt tel.
z lekarzem w razie
potrzeby.
Czeka na wskazówki
od RUZP

Przebiegają
normalnie
z zachowaniem
zwiększonych
środków higieny

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Bratysławie
FAZA
POMARAŃCZOWA
– podejrzenie
zachorowania

Na wejściu

Maski

Odstępy

Przy podejrzeniu
zachorowania
ucznia/nauczyciela

Zajęcia lekcyjne

Obowiązują zasady jak w fazie zielonej i dodatkowe, przedstawione poniżej
Uczniowie

Pedagodzy

Rodzice

Szkoła

Podczas lekcji
Izolacja w domu
nauczyciele
najbliższych
zachowują odstęp od
kontaktów przez czas
R-O-M
uczniów, a podczas
określony przez
Zaleca się nosić
przerw wszyscy
RUZP lub lekarza
maskę (przyłbicę)
zachowują wzajemny
ogólnego. Powrót do
podczas lekcji
odstęp
fazy zielonej zgodnie
z wytycznymi RUZP
Nie wchodzą do budynku (z uczniem kl. I
Przed budynkiem
lub lekarza ogólnego.
maksymalnie 1 osoba z maską na twarzy)
zachowują odstęp
Przejście do fazy
czerwonej tylko na
podstawie
Zapewnia częstszą dezynfekcję, odstępy przed budynkiem szkoły
wytycznych RUZP
W szkole poza
własną klasą

Przerwane przez
ucznia
z podejrzeniem
choroby i jego
najbliższe kontakty
(możliwość
rozważenia nauki
zdalnej).
W pozostałych
klasach przebiegają
normalnie
z zachowaniem
zwiększonych
środków higieny.

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Bratysławie
FAZA CZERWONA
– zachorowanie

Na wejściu

Maski

Odstępy

Przy zachorowaniu
2 uczniów i/lub
1 nauczyciela

Zajęcia lekcyjne

Obowiązują zasady jak w fazie pomarańczowej i dodatkowe, przedstawione poniżej
Uczniowie

Pedagodzy

Rodzice

Szkoła

Podczas lekcji
nauczyciele
Izolacja w domu
zachowują odstęp od
najbliższych
uczniów, a podczas
kontaktów przez czas
przerw wszyscy
Obowiązkowe
określony przez
zachowują wzajemny
w szkole
RUZP.
W klasach
odstęp
z potwierdzonym
Minimalizować
zachorowaniem
Nie wchodzą do budynku
spotkania przed
przerwanie nauki lub
budynkiem
przejście na
nauczanie zdalne
Zapewnia częstszą dezynfekcję, odstępy przed budynkiem szkoły itp.
w całej szkole
Dyrektor ogranicza korzystanie z pomieszczeń szkoły
przez osoby trzecie
Obowiązkowy
poranny filtr
z obowiązkowym
mierzeniem
temperatury (bez
zapisywania)

Obowiązkowe
w szkole

Nauka zdalna
zgodnie
z możliwościami
szkoły

