
Procedury postępowania dla Świetlicy Środowiskowej w Gryfowie Śląskim na czas epidemii.

1. Zajęcia będą prowadzone w godzinach 9:00 do 15:00
2. Rodzice chcący skonsultować się z wychowawcą powinni zrobić to telefonicznie, w innym 

przypadku obowiązują ich wszystkie procedury związane z wejściem do budynku oraz 
obowiązkowa osłona ust i nosa.

3. W budynku Świetlicy jednocześnie może przebywać maksymalnie dziewięcioro 
wychowanków wraz z wychowawcą.

4. Na zajęcia mogą uczęszczać tylko dzieci wcześniej zapisane w trakcie roku szkolnego 
(aktualnie lista jest pełna i nie możliwości dopisania kolejnych dzieci).

5. Rodzice muszą każdorazowo informować wychowawcę telefonicznie o chęci 
przyprowadzenia dziecka na Świetlicę, bez takiej informacji dziecko nie zostanie 
wpuszczone na zajęcia.

6. Nie należy przyprowadzać na świetlicę dziecka z objawami chorobowymi (katar, kaszel, 
podwyższona temperatura).

7. Przed wejściem należy zapukać do drzwi, drzwi otwiera wychowawca. 
8. Każdemu wychowankowi przed wejściem na świetlicę będzie mierzona temperatura, w 

przypadku stwierdzenia temperatury 37* lub wyższej dziecko będzie musiało zostać 
odebrane przez rodzica lub opiekuna, nie zostanie również wpuszczone do budynku (w razie
potrzeby wychowawca będzie informował telefonicznie o konieczności odebrania dziecka). 

9. Przy wejściu każda osoba jest zobowiązana do odkażenia rąk płynem dezynfekującym 
zgodnie z instrukcją.

10. Po wejściu wychowawca objaśnia wychowankom panujące zasady oraz wyjaśnia dlaczego 
zostały one wprowadzone.

11. W trakcie pobytu na Świetlicy wychowankowie mogą korzystać ze sprzętu wskazanego 
przez wychowawcę, nie mogą samodzielnie korzystać ze sprzętu bez wcześniejszej 
konsultacji z wychowawcą. Sprzęt po zajęciach zostanie zdezynfekowany. Przedmioty które
utrudniają dezynfekowanie zostaną usunięte z sali i umieszczone w schowku.

12. W trakcie zajęć wychowankowie nie będą mogli wyjść do pobliskiego sklepu, dlatego 
należy pamiętać o przygotowaniu dziecku posiłku oraz picia.

13. W czasie epidemii nie będzie możliwości korzystania ze sprzętu kuchennego na Świetlicy 
(mikrofala, kubki, talerze, lodówka itp.) – dzieci powinny mieć własne pojemniki 
śniadaniowe oraz butelkowane napoje.

14. Na Świetlicy należy zachować odpowiednie odległości między osobami (1,5 metra) oraz 
unikać tworzenia większych skupisk. 

15. W trakcie zajęć sale będą regularnie wietrzone, przeprowadzane również będzie regularne 
mycie rąk.

16. Zajęcia kończą się o godzinie 15:00 i najpóźniej o tej godzinie należy odebrać dziecko ze 
Świetlicy, wychowankowie którzy mogą samodzielnie opuścić zajęcia muszą wcześniej 
poinformować wychowawcę o chęci opuszczenia budynku Świetlicy.


