
ANEKS  

z dnia 01.03.2021 

 
ZASADY FUNKCJONOWANIA I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE 

PANDEMII - COVID-19 

na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 we Wrocławiu 

 

 

 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021 poz. 367) zmianie ulegają zapisy 

Rozdz. III w tym: 

 

 

- pkt. 7, który otrzymuje brzmienie: „Na teren szkoły nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie 

oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku Szkoły 

każdemu pracownikowi, osobie postronnej  mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. 

Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik Szkoły.  

Wszystkie osoby postronne wchodzące i przebywające na terenie zespołu  mają obowiązek noszenia na 

terenie placówki osłony ust i nosa (maseczka) oraz dezynfekcji rąk. Osoba która nie dostosuję się do 

powyższych wymagań nie będzie wpuszczona na teren placówki.” 

- pkt.9, który otrzymuje brzmienie: „Rodzic ma obowiązek nieposyłania do szkoły dziecka u którego 

wystąpiły objawy chorobowe (gorączka, kaszel, duszności, katar, zmiany skórne lub inne typowe dla 

infekcji wirusowych). Ponadto rodzic/opiekun ma obowiązek wyposażyć dziecko w osłonę na ust i nosa 

(maseczka)”. 

- pkt.16, który otrzymuje brzmienie: „Nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i 

nosa przez pracowników i osoby przebywające na terenie całego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 14 

we Wrocławiu. Przepis ten obowiązuje zarówno w miejscach ogólnodostępnych jak i w pomieszczeniach, 

jeżeli przebywa w nim więcej niż 1 osoba.  

Obowiązek ten nie dotyczy: 

- dzieci do ukończenia 5 roku życia, 

- osób, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń 

psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub 

głębokim oraz osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust i nosa, 

- uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w 

przedszkolu. 

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku: 

- konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,  

- umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w 

komunikowaniu się; 

- spożywania posiłków lub napojów przez pracowników lub uczniów. 

 

Dyrektor Zespołu 


