
Informacje dotyczące konsultacji indywidualnych dla uczniów 

 

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas ósmych będą mogli po uprzednim umówieniu się  

z nauczycielem przedmiotu egzaminacyjnego skorzystać z konsultacji. Poniżej znajdują się 

procedury, z którymi należy się zapoznać i do których stosować. 

 

 

 

ORGANIZACJA KONSULTACJI  

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II  

W GŁOWACZOWEJ 

wg wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół 

  

Od 25.05.2020 r. zorganizowane są w szkole konsultacje dla uczniów klasy VIII,  

a od 01.06.2020. dla wszystkich uczniów. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą 

korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Konsultacje odbywać się będą 

wg harmonogramu konsultacji indywidualnych i grupowych. 

 

Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole: 

 
 przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk – wszystkie osoby 

wchodzące zobowiązane są do korzystania z niego, 
 zachowanie limitu 4 m

2
 na osobę, 

 zachowanie 2 m dystansu społecznego między osobami, 
 zachowanie 1,5 m odstępu między stolikami w sali podczas konsultacji, 
 podczas konsultacji grupowych w grupie może przebywać do 12 uczniów , 
 dla tej samej grupy wyznaczona jest stała sala na konsultacje, 
 uczniowie nie powinni pożyczać sobie przyborów i podręczników, 
 należy wietrzyć salę, w której zorganizowano konsultacje, co najmniej raz na godzinę, 
 należy zwracać uwagę, by uczniowie często i regularnie myli ręce, 
 należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, 
 z szatni należy korzystać pojedynczo, 
 ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz, 
 przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz należy zachować dodatkowe 

środki ostrożności. 

 

Uczniu: 
 Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich 

harmonogramem. 
 Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś 

na kwarantannie lub w izolacji (wszyscy musicie zostać w domu oraz stosować się do 

zaleceń służb sanitarnych i lekarza). 
 Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 

wcześniej. 
 Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. 
 W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans 

społeczny. 



 Przed wejściem do szkoły zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne 

do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. 
 Z szatni korzystaj pojedynczo – poczekaj na zewnątrz, jeśli ktoś jest w środku. 
 Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki 

na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 
 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 
 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu,  

w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM 

KORONAWIRUSEM 

 

I. Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły, który przebywał w rejonie zagrożenia 

epidemiologicznego w ciągu ostatnich 14 dni: 

 

1. Zaobserwowano objawy: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to: 
 należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną 

lub powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału 

obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania 

medycznego. 

2. Nie zaobserwowano wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni należy 

kontrolować stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała oraz zwrócić 

uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle 

mięśniowe, kaszel). Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpią wyżej 

wymienione objawy, można zakończyć kontrolę. Jeżeli w ciągu 14 dni 

zaobserwowane zostaną wyżej wymienione objawy to: 
 należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-

epidemiologiczną, lub chory powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału 

zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy 

tryb postępowania medycznego. 

3. Miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem to: 
 należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-

epidemiologiczną. 

 

II. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, przekazując niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba 

wróciła, jakie występują objawy i od kiedy). 

 

III. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala 

celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy 

inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu 

podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki mając wiedzę o 

podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia lub pracownika jak najszybciej zgłasza ten 

fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 



IV. Postępowanie z pomieszczeniami jeśli wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem  

koronawirusa. 

 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z 

podejrzeniem koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym 

państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na 

jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

  

 

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI 

 

Należy przestrzegać poniższych zasad: 

 
 Często myć ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je 

płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). 
 Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. 
 Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – 

jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła 

i wody lub zdezynfekować odpowiednimi środkami. 
 Zachować bezpieczną odległość: co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, 

kicha i ma gorączkę. 
 Unikać dotykania oczu, nosa i ust. 
 Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z 

krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE 

należy przychodzić do szkoły. Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – 

udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny.   
 Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do 

krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie 

zakażenia koronawirusem. W dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do 

szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. 
 Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do 

krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe 

zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do 

zdrowia. 

 

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać 

informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW ! 

 

1. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia     800 190 590 

 

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dębicy  14 680 93 78 

 

3. Poradnia chorób zakaźnych w Dębicy     14 680 84 08 

     

4. ZOZ w Dębicy        14 680 82 08 

 

5. Pogotowie ratunkowe       999 

 

6. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie     17 867 11 42 

 

7. Urząd Gminy w Czarnej      14 676 10 30 

 

8. Telefon do szkoły w Głowaczowej     14 681 71 66 

 

 


