Zasady funkcjonowania szatni
w okresie obostrzeń sanitarnych w związku z COVID-19
1. Uczniowie korzystają z szatni oraz szafek indywidualnych zgodnie z przydziałem na dany rok szkolny.
2. Wchodząc do szatni i na teren szkoły należy korzystać z wyznaczonych w przydziale na dany rok
szkolny wejść. Informacja o przydziale wejścia dla danej klasy zostanie umieszona w widocznym
miejscu.
3. Rodzice lub opiekunowie mają ograniczony dostęp do szatni - 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
zachowanie dystansu, wskazane jest zastosowanie osłon na usta i nos przez opiekunów i dzieci w
miejscach, w których z przyczyn organizacyjnych może nastąpić zagęszczenie utrudniające lub
uniemożliwiające zachowanie dystansu.
4. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych boksach lub szafkach przed
zajęciami i odbierają je po skończonych lekcjach. Uczniów obowiązuje zmiana obuwia.
5. Opuszczając szkołę po zajęciach uczniowie zabierają z szatni wszystkie swoje rzeczy.
6. Uczniowie w szatni przebywają jedynie w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia. Po
dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię.
7. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni.
8. Uczniowi nie wolno wchodzić do boksów zajmowanych przez inne grupy.
9. Po zakończeniu zajęć uczniowie klas 1-3 udają się do szatni pod opieką nauczyciela, pod opieką
którego przebywali. Nauczyciel ma obowiązek dopilnowania uczniów podczas opuszczania szatni.
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konsekwencje, co skutkować będzie obniżeniem oceny zachowania.
11. Rodzice odprowadzający dzieci do szkoły są zobowiązani unikać wchodzenia do boksów szatni.
Numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdniku:
1) W godzinach 7.30 – 15: 81 745 56 10, 81 745 56 13, 81 745 56 1, 81 745 56 18
2) W innych godzinach: 516 052 23, 519 529 871
Numery telefonów do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie:
1) W godzinach 7.30 – 18: 81 47 87 147, 81 47 87 102, 81 47 87 114, 81 47 87 129

