Powrót klas I-III do szkół
Wszystko, co dobre szybko się kończy, także ferie zimowe. To ostatni weekend laby. Od
poniedziałku dzieci i młodzież wracają do nauki, a uczniowie klas I-III spotkają się ze swoimi
nauczycielami w szkole. Wrócą też zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu
zawodowym.
Powrót uczniów klas I-III do szkół odbędzie się 18 stycznia w ścisłym reżimie sanitarnym. Od poniedziałku
odbywają się badania nauczycieli i pracowników obsługi administracyjnej szkół na obecność SARS-CoV-2.
Minister edukacji i nauki, minister zdrowia oraz główny inspektor sanitarny wydali wytyczne dla klas I-III.
Obowiązuje ogólna zasada: każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości
(lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. Należy też dbać o higienę
&#8211; często myć ręce, obowiązuje ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu,
nosa i ust. Poza tym należy wietrzyć sale, korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w
razie potrzeby także w czasie zajęć.
Zapoznaj się z wytycznymi MEiN , MZ i GIS.
Przypominamy też, że do 31 stycznia obowiązują obostrzenia związane z pandemią.
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Utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni
czy w kościele.
Ograniczona jest działalność galerii handlowych – otwarte pozostają tam np. tylko apteki czy sklepy z
artykułami spożywczymi.
Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie
żywności na wynos.
Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej (z wyjątkami).
Nieczynne są stoki narciarskie.
Zawieszona jest działalność placówek kultury, w tym m.in. teatrów, kin czy muzeów.
Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.
Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami).
Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 mkw., przy zachowaniu odległości nie mniejszej
niż 1,5 m.
W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.
Obowiązują godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00).
Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć
okolicznościowych.
Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.
Obowiązują ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym.
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