
I n f o r m a c j a     o g ó l n a

1. Numery telefonów do:

Organu Prowadzącego - Wójta Gminy Dębno 14 631 85 73

 Kuratora Oświaty - Kuratorium Oświaty w Krakowie 12 448 11 10

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku 14 66 30 743 

            lub telefon alarmowy 608 609 745

Służb Medycznych - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku: 

14 662 10 00

2. Przed wejściem do budynku szkoły znajduje się  płyn dezynfekujący do rąk 

wraz z  informacją o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk 

przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki 

ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania- 

wyznaczenie strefy 

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, 

po skorzystaniu z toalety. 

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły proszeni są 

o zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców, który wynosi  min. 2 m. 

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły 

lub wyznaczonego obszaru   z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem 

lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie 

przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

5. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

6. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

8. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

9. Szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia – nauczyciele prowadzący zajęcia/ 

konsultacje dysponują numerami telefonów rodziców.


