Procedura organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej w SP-2 Brenna podczas COVID-19

·	Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
·	Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe, jak również chcąc uniknąć nadmiernego mieszania się wychowanków z różnych klas, do opieki świetlicowej będą przyjmowane w pierwszej kolejności dzieci obojga rodziców pracujących, oczekujące na dowóz, dzieci najmłodsze jak również dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19. 
·	W czasie przebywania na terenie szkoły, świetlicy szkolnej szczególnie ważne jest zachowanie wymogów sanitarnych związanych z częstym dezynfekowaniem, myciem rąk.
·	Osoby przyprowadzające i odbierające muszą być zdrowe.
·	Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
·	Osoby przyprowadzające dzieci do budynku szkoły wchodzą głównym wejściem. 
·	Po wejściu  do sali uczeń dezynfekuje ręce, zgodnie z obowiązującą instrukcją. 
·	Nauczyciele pracują według ustalonego harmonogramu. Podczas sprawowania opieki nad dziećmi unika się rotacji pracowników. 
·	Liczebność uczniów w świetlicy szkolnej wynosi maksymalnie 25 osób przypadających na 1 wychowawcę.
·	Uczeń przebywa w sali ze swoją grupą oraz nauczycielem. 
·	Co godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której organizowane są zajęcia i prowadzi gimnastykę przy otwartych oknach. Po zajęciach sala jest dezynfekowana. 
·	Uczniowie, pod nadzorem nauczyciela, często i regularnie myją ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
·	Nauczyciel zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
·	Pod opieką nauczyciela uczniowie mogą korzystać z istniejącego na terenie szkolnym boiska.
·	W trakcie pobytu w świetlicy nauczyciel kontroluje stan zdrowia dziecka. W przypadku, gdy dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy je odizolować w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców w celu odebrania dziecka.
·	Wyznaczony pracownik szkoły po zabezpieczeniu się w środki ochrony osobistej przeprowadza dziecko do izolowanego pomieszczenia i sprawuje opiekę nad dzieckiem do czasu przyjścia rodziców.
·	Rodzic, odbierając dziecko ze świetlicy szkolnej, zachowuje dystans wobec uczniów i pracowników szkoły w odległości 1,5m oraz ma zasłoniętą twarz i usta.


