Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego
oraz innych zajęciach sportowych
organizowanych w szkołach Fundacji Primus w okresie pandemii
COVID-19:
1. W zajęciach uczestniczą tylko uczniowie zdrowi, nie przejawiający
objawów choroby.
2. Uczniowie klas 0-3 przebierają się w klasach, natomiast uczniowie klas 48 i NLO w szatniach przy hali sportowej.
3. Każdorazowo przy wejściu i wyjściu z hali sportowej obowiązuje zasada
dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do
dezynfekcji.
4. Grupy uczniów oczekujące na wejście do szatni jak i przebierające się w
szatniach obowiązuje noszenie maseczek, zakrywających nos i usta.
5. Zabronione jest wchodzenie do szatni grupy bez pozwolenia nauczyciela.
6. Podczas wchodzenia do szatni zalecany jest dystans fizyczny.
7. Uczniowie przychodzą do szatni tylko ze swoim strojem sportowym
(plecaki, torby, rzeczy osobiste pozostają w szafkach szkolnych).
8. Dzieci i młodzież korzystają z szatni w sposób rotacyjny: każda kolejna
grupa wchodzi do szatni, gdy szatnię opuści poprzednia grupa
przebierająca się.
a) Zarówno grupa żeńska, jak i męska dzielą się na dwie mniejsze grupy.
b) Do szatni wchodzi 1 grupa w maseczkach, pozostała czeka na
zewnątrz w maseczkach w miejscu wskazanym przez nauczyciela,
zachowując zasadę dystansu.
c) Grupa przebierająca się jest zobowiązana do zachowania dystansu
fizycznego oraz maksymalne skrócenie czasu przebierania
i przebywania w szatni.
d) Po przebraniu grup, nauczyciel wietrzy szatnię.
9. Zakazane jest przebywanie i przechodzenie osób postronnych
w okolicach szatni i miejsc wyznaczonych do ćwiczeń.
10.Uczeń korzysta TYLKO ze swojej butelki z wodą, sugeruje się
zaopatrzenie w podpisany bidon.

11. Podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowych ograniczone
zostają elementy, w których uczniowie mają bezpośredni kontakt
fizyczny (cielesny) między sobą.
12. W miarę możliwości lekcje wychowania fizycznego zostaną
przeprowadzone z wykorzystaniem boisk zewnętrznych i terenu
zielonego przy szkole.
13. Uczniów obowiązuje strój dostosowany do warunków pogodowych,
sugeruje się aby uczeń przechowywał komplet cieplejszego stroju w
szafce szkolnej.
14. Uczniowie podczas zajęć wykonują polecenia nauczyciela zachowując
bezpieczny dystans, unikają dotykania oczu, nosa i ust.
15. Zalecany jest odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
lub kasłania.
16. Uczeń każdorazowo zgłasza nauczycielowi pogorszenie samopoczucia.
17. Uczniowie korzystają ze sprzętu do ćwiczeń tylko za zgodą nauczyciela.
18. Nauczyciel w zależności od grupy ćwiczących w razie potrzeby skraca
lekcję, by uczniowie przebrali się w szatniach w grupach.
19. Po przebraniu uczniowie OBOWIĄZKOWO dezynfekują ręce dostępnymi
środkami oraz myją ręce wodą z mydłem.
20. Każdy sprzęt do ćwiczeń używany podczas danej lekcji ma być przez
ucznia odłożony w miejsce wskazane przez nauczyciela, a następnie
zdezynfekowany przez ucznia lub nauczyciela po zakończeniu lekcji.
21. Po zakończeniu lekcji nauczyciel wyznacza pierwszą grupę przebierającą
się w szatni. Nauczyciel dopilnowuje, by grupy korzystały z szatni
w sposób rotacyjny.
22. Po opuszczeniu szatni nauczyciel wietrzy pomieszczenie.
23. Po każdym dniu zajęć dezynfekcji podlega używany sprzęt sportowy.
24. W przypadku zajęć zewnętrznych w czasie transportu, obowiązuje
zasada dystansu i zasłaniania twarzy.
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