
Algorytm postępowania podczas wychodzenia uczniów 

ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

  

 

  

 

 

C. Uczeń z rodzicem/opiekunem przy wyjściu ze szkoły 
 Rodzic lub opiekun odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły, dzwoni domofonem 

(lub w inny uzgodniony w sposób, np. telefonicznie- informacja z numerem telefonu, pod 
który należy  dzwonić na drzwiach szkoły), powiadamia o gotowości odbioru dziecka  i czeka 
na zgłoszenie się pracownika, po zgłoszeniu podaje imię i nazwisko dziecka.  

 Pracownik szkoły, w środkach ochrony osobistej, przyprowadza dziecko do wydzielonej śluzy 
zachowując właściwą odległość 1,5 m od drzwi, z tej odległości identyfikuje rodzica (w razie 
wątpliwości podchodzi i prosi o dokument tożsamości). 

 Rodzic może podejść i otwierać drzwi śluzy  – tylko pod warunkiem, że ma założoną maskę 
zakrywającą nos i usta. 

 W przypadku, gdy rodzic/opiekun nie posiada maseczki, czeka na dziecko w odległości 1,5 m 
od drzwi szkoły. 

 

A. Śluza ochronna (przestrzeń wspólna) 

 Dyrektor jako przestrzeń wspólną (śluzę) wydziela hol od strony ul. Sowinieckiej (ograniczony drzwiami od korytarza i szatni 
wf) oraz wiatrołap od strony ul. Topolowej. 

 Przestrzeń ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w przypadku pojawienia się osoby zakażonej 
COVID 19, która weszła na teren placówki. Nad poprawnością zachowań przy wychodzeniu czuwa wyznaczony pracownik 
szkoły (w środkach ochrony indywidualnej). 

 

 
 
 

 

1. Wyjście ucznia ze szkoły 
Uczniowie i opiekunowie odbierający dzieci ze szkoły zachowują bezwzględny dystans społeczny – 1,5 m. 

 
 
 

3. Zakończenie procedury odbioru dzieci. 
 

 Powierzchnie dotykowe w śluzie dezynfekowane są jak najczęściej, w miarę możliwości po każdej 

grupie uczniów. 

 Na koniec dnia śluza jest bardzo dokładnie sprzątana i dezynfekowana. 

 

B. Uczeń bez 
rodzica/opiekuna  

 W czasie wychodzenia ze 
szkoły uczeń zachowuje 
bezwzględny dystans 
społeczny w odniesieniu do   
innych uczniów i 
pracowników szkoły –  
wynoszący minimum 1,5 m. 

 Uczeń wychodzi z założonej 
maseczce ochronnej 
zakrywającej nos i usta. 

 Przed wyjściem dezynfekuje 
ręce, płynem umieszczonym 
w śluzie ochronnej. 
 

 

 


