
Zalecenia dla uczniów na terenie ZSTZ od 1 września 2020 r. 

1. Jeśli źle się czujesz, masz temperaturą, boli się gardło, kości, masz katar nie 

przychodź do szkoły udaj się do lekarza. Niezwłocznie poinformuj szkołę o 

diagnozie lekarza.  

2. Jeśli ktoś z twojej rodziny przebywa razem z tobą na kwarantannie zgłoś ten fakt 

wychowawcy bądź dyrekcji. 

3. Zgłoś nauczycielowi bądź innemu pracownikowi, jeśli twój kolega się źle poczuje. 

Dotyczy to również miejsca pracy.   

4. Zawsze wykonuj polecenia nauczycieli oraz pracowników obsługi technicznej.  

5.  Jeśli możesz do szkoły przychodź w przyłbicy zabezpieczysz nie tylko siebie ale 

również swoich kolegów, nauczycieli oraz swoją rodzinę. 

6. W szkole oraz w zakładzie pracy jeśli to możliwe staraj się zachować stosowny 

odstęp od drugiej osoby. 

7. Pamiętaj o środkach ochrony osobistej podróżując do szkoły czy do pracodawcy 

środkami masowej komunikacji (zalecane maseczka, przyłbica, rękawiczki). 

8. Pamiętaj o systematycznym myciu rąk w szkole jak i w zakładzie pracy.  

9. Do szkoły weź większe śniadania, ponieważ nie będą działać automaty.  

10. Jeśli w zakładzie pracy w którym pracujesz zdobędziesz informację o możliwości 

wystąpienia Covid, prosimy poinformuj wychowawcę bądź dyrekcję szkoły.  

11. Przebywając w szkole staraj się rozmawiać z kolegami oraz z koleżankami w 

odpowiednim dystansie społecznym, nie uczestnicz w zbiorowiskach. 

12. Przypominamy, że palenie papierosów jest zabronione na terenie szkoły, a palacze 

nawet młodzi mogą o wiele gorzej przechodzić możliwe zarażenie Covid.  

13. Wchodząc i wychodząc do szkoły staraj się zrobić to w sposób płynny nie 

powodując niepotrzebnych skupisk. 

14. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami do szkoły wchodzimy głównymi drzwiami 

natomiast opuszczamy szkołę zgodnie z kierunkami ewakuacji.  

15. Pamiętaj, abyś nie pożyczał od swoich kolegów i koleżanek przyborów, nie dziel się 

również swoim śniadaniem. 

16. Prosimy nie przynoś do szkoły zbędnych rzeczy bez których możesz się obyć.   

17. Jeśli będziesz pracował zdalnie osobom postronnym nie udostępniaj danych do 

logowania na swoje konto.  

18. W czasie przerwy na świeżym powietrzu, postępuj zgodnie z zaleceniami 

nauczyciela dyżurującego.  


