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1-3. punkty pominięte w wyciągu 

4.    Pracownicy oraz Uczestnicy Zajęć z klas 4-8 są zobowiązani zapoznać się z 
instrukcjami, stanowiącymi załączniki nr 5-8 do Zarządzenia, oraz postępować zgodnie z 
nimi przy wykonywaniu czynności, których dotyczą te instrukcje. 

5.     punkt pominięty w wyciągu 

6. Użytkowanymi wejściami do Budynków są tylko wejścia: 
1) główne, 
2) punkt pominięty w wyciągu 

które pozostają jednak zablokowane i są otwierane wyłącznie na czas wchodzenia oraz 
wychodzenia osób uprawnionych. 

7-9. punkty pominięte w wyciągu 

10. Osobami uprawnionymi do wstępu do Budynków są: 
1) Uczestnicy Zajęć, 
2) pracownicy Szkoły, 
3) służby podejmujące działania ratownicze, 
4) inne osoby, za zgodą dyrektora Szkoły. 

11. punkt pominięty w wyciągu 

12. Osoby wchodzące do Budynków, w tym Uczestnicy Zajęć i pracownicy, są zobowiązane: 
1) dokładnie zdezynfekować dłonie, także w przypadku stosowania rękawiczek 

ochronnych, wykorzystując w tym celu środek zapewniany przez Szkołę,  
a w przypadku braku rękawiczek i występowania przeciwskazań zdrowotnych dla 
stosowania środka dezynfekcyjnego udać się bezpośrednio do najbliższej łazienki  
i umyć ręce z użyciem mydła zapewnianego przez Szkołę,  

2) stosować zakrycie ust oraz nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, 
przyłbicy albo kasku ochronnego - nie dotyczy to osób określonych w punkcie 13, 

3) w miarę możliwości stosować rękawiczki ochronne. 

13. Zgodnie z §17 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii, obowiązek zakrycia ust i nosa nie dotyczy między innymi: 
1) dzieci do ukończenia 4. roku życia, 
2) osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodów zdrowotnych. 

14. Pracownicy portierni są zobowiązani nie wyrażać zgody na wejście do Budynków osób, 
które nie dostosowały się do obowiązków określonych w punktach 12.1) i 12.2) - nie 
dotyczy to osób określonych w punkcie 13. 

15-18. punkty pominięte w wyciągu 



19. Osoby przebywające w Budynkach przez cały czas powinny: 
1) stosować zakrycie ust oraz nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, 

przyłbicy albo kasku ochronnego - nie dotyczy to osób określonych w punkcie 13, 
2) utrzymywać dystans co najmniej 1,5 m w stosunku do innych osób, a podczas 

spożywania posiłku co najmniej 2,5 m, 
3) punkt pominięty w wyciągu 

4) w miarę możliwości stosować rękawiczki ochronne, 
z uwzględnieniem punktów 20 i 21. 

20. Dopuszcza się niestosowanie zakrycia ust i nosa w przypadku: 
1) punkt pominięty w wyciągu 

2) osób przebywających w pomieszczeniach jednoosobowo lub gdy możliwe jest 

zachowanie dystansu co najmniej 2,5 m pomiędzy osobami. 

21-27. punkty pominięte w wyciągu 

28. Zaleca się: 
1) punkt pominięty w wyciągu 

2) zachowywanie szczególnej ostrożności i warunków higieny w związku z kasłaniem lub 
kichaniem, w celu uniemożliwienia przeniesienia ewentualnego zakażenia na 
otoczenie, 

3) unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

29-34. punkty pominięte w wyciągu 

35. Wszystkie osoby będące na Działkach powinny stosować środki bezpieczeństwa 
określone w punktach: 19.1) i 19.2). 

36-71. punkty pominięte w wyciągu 

72. Uczestnikami Zajęć mogą być tylko osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej, w tym 
zwłaszcza temperatury podwyższonej powyżej 37 st. C. 

79. W pomieszczeniu biblioteki: 
1) mogą być dokonywane wyłącznie zwroty i wypożyczenia książek, bez możliwości 

dostępu czytelników do księgozbioru (nie funkcjonują komputery i czytelnia), 
2) może znajdować się jednocześnie nie więcej niż 2 czytelników. 

80. Książki zwrócone do biblioteki: 
1) podlegają minimum 3 dniowej kwarantannie na wydzielonych półkach, 
2) należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia 

kwarantanny, 
3) punkt pominięty w wyciągu 

81. Zasady postępowania w zakresie zwrotu podręczników w związku z zakończeniem roku 
szkolnego zostaną określone odrębnie. 

kolejne punkty pominięto w wyciągu 


