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Procedura komunikowania się na drodze Nauczyciel – Dyrektor, Nauczyciel – Rodzic na
czas pandemii
By zorganizować bezpieczne środowisko, potrzebna jest otwarta komunikacja. Sprawna
komunikacja z rodzicami w czasie pandemii pomoże szybko zadziałać w sytuacji zagrożenia
zdrowia. Najszybsza formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem lub
dyrektorem w okresie pandemii wirusa SARS-COV-2 jest kontakt telefoniczny, a jeśli jest
niemożliwy, to poczta elektroniczna.
1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualnych numerów
telefonów, adresów zamieszkania, by móc się z nimi kontaktować w sytuacji koniecznej,
tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia.
2. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służył do szybkiej
komunikacji z nimi w razie potrzeby.
3. Nauczyciele przekazują rodzicom numery telefonów do: dyrektora – 885 972 799, szkoły –
243663600 wew. 23, służące do szybkiej komunikacji.
4. Nauczyciele udostępniają w razie potrzeby Dyrektorowi dane o numerach telefonu dotyczących
szybkiej komunikacji w formie zestawienia.
I.

Kontakt z osobami trzecimi

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego
minimum.
2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią pracownik szkoły
powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co
najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz
maseczki ochronnej lub przyłbicy, po czym dezynfekuje ręce. Osoby trzecie nie powinny
mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym
do tego obszarze: portiernia, wyłącznie pod warunkiem korzystania ze środków ochrony
osobistej (dezynfekcja rąk, rękawiczki, osłona ust i nosa).
4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli
osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny
być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia
rękawiczek.

II.

Pozostałe regulacje

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą
przekazywane rodzicom poprzez wiadomości SMS na podane przez nich numery telefonów
komórkowych lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb
medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole
objawów chorobowych.

