Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie

Drodzy Rodzice i Opiekunowie
Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie zapewnia bezpieczne
i higieniczne warunki pobytu w szkole i placówkach, a także bezpieczne i higieniczne
warunki uczestnictwa w organizowanych zajęciach.
Na podstawie:

Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2016 poz. 1866).

Z uwagi na profilaktykę:







Prośba o częste mycie rąk! W naszej szkole w każdej łazience zostały wywieszone
instrukcje „Jak skutecznie myć ręce”. Z wyjątkową starannością zadbaliśmy także
o codzienną dezynfekcję klamek w całym obiekcie.
Proszę o ochronę ust podczas kaszlu i kichania.
APELUJEMY DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW O NIE PRZYPROWADZANIE
PRZEZIĘBIONYCH I CHORYCH DZIECI DO PLACÓWEK!
APELUJEMY DO NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW, ABY NIE PRZYCHODZILI
CHORZY DO PRACY!

W najbliższych tygodniach nie organizujemy wycieczek do krajów, w których wykryto
ogniska koronawirusa.
 Informacja dla uczniów i Rodziców: jeżeli nie mieliście Państwo kontaktu z osobą
chorą, nie ma powodu do obaw!
 Jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy
grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną
i zgłosić się do oddziału zakaźnego.
 Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:
83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 10, tel: 58 531 27 30, 58 531 39 31, tel. alarmowy: 601
448 661.
 W przypadku dodatkowych wątpliwości należy dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia –
tel.: 800 190 590 (czynna całodobowo)
Mamy sezon wzmożonej zachorowalności na grypę. Warto pamiętać przy tym, że grypy również
nie można lekceważyć.
W przypadku pojawienia się objawów grypowych takich jak:
 temperatura ciała powyżej 380 C ,
 ogólne złe samopoczucie,
 bóle mięśni i stawów,
 kaszel,
 katar, duszność.
Zalecana jest wizyta u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Proszę o odpowiedzialne decyzje i działania.
Z wyrazami szacunku,
Dyrektor Dariusz Jakubowski
Tel. 663 809 964
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