
 

 

Plan higieny koronowej i obowiązujące zasady postępowania w Erich Kästner 

Gymnasium Laatzen 

w scenariuszu A - „Ograniczona regularna eksploatacja” 

Oznaki choroby 

Z objawami choroby, takimi jak Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszność, ból gardła 

lub kończyn, musisz odwołać zajęcia; uczniowie ci muszą pozostać w domu i 

szukać pomocy medycznej. 

Podejrzewane już zakażenie COVID-19, a także potwierdzone zakażenie należy 

niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły; jeśli uczeń uzyskał pozytywny wynik 

testu lub miał bliski kontakt z potwierdzonym przypadkiem COVID -19, do 

szkoły nie można wejść. 

 

Zakrycie ust i nosa 

Z wyjątkiem sali lekcyjnej, obowiązkowa maska jest obowiązkowa w całym 

budynku szkoły oraz w strefach przerw. 

Oczywiście maski można nosić na zajęciach. Maski są noszone na lekcjach, 

podczas których normalny układ miejsc siedzących zostaje rozbity (np. Praca w 

grupie). 

 

Zasada kohorty / zasada odległości 

Od tego roku szkolnego działamy jako szkoła na tzw. Zasadzie kohorty. Kohorta 

obejmuje jeden rok szkolny. W tej kohorcie wymóg dotyczący odległości został 

zniesiony. Ponadto wymóg dotyczący odległości (1,5 m) poza kohortą dotyczy 

całego budynku szkolnego i stref przerw. Nauczyciele i personel pedagogiczny, 

którzy przełączają się między kohortami, muszą zawsze zachowywać odległość 

1,5 m. 

 

droga do szkoły 



Do szkoły najlepiej dotrzeć pieszo lub, jeśli to możliwe, rowerem. Konieczne jest 

noszenie maski twarzowej na używanych przystankach. 

 

Wejście na teren szkoły / budynku 

Każdy uczeń od razu udaje się do otwartej sali, na wyznaczone miejsce i 

dezynfekuje ręce. 

Akompaniament np. Rodzice lub opiekunowie prawni mają generalnie zakaz 

wchodzenia do budynku szkoły. 

 

Dotyk / materiały 

Należy unikać kontaktu. Materiały takie jak długopisy, kartki papieru i książki 

nie mogą być udostępniane uczniom. Należy przestrzegać środków higieny przy 

użyciu pisaków kredowych i foliowych. . Nauczyciele mogą zbierać i 

rozpowszechniać materiały. 

 

 

 

Idąc do toalety 

W czasie przerwy nie wolno chodzić do toalet i przestrzegać wskazówek na 

drzwiach toalet. W drodze do toalety należy przestrzegać zaplanowanych tras 

w budynku szkoły. 

 

Przepisy w dużych przerwach 

Podczas długich przerw obowiązują również przepisy dotyczące higieny oraz 

nakrycia ust i nosa. Nadal zagwarantowany jest obowiązek nadzoru, a 

mianowicie nauczyciel obecny podczas lekcji odprowadza uczniów na plac 

zabaw. Po przerwie klasę odbierze następny nauczyciel prowadzący zajęcia w 

klasie. 

 

Kontrola wentylacji 



W salach lekcyjnych należy przeprowadzać wentylację przerywaną lub 

wentylację krzyżową, gdy okna są całkowicie otwarte, przynajmniej co 45 

minut. 

 

Drzwi 

Drzwi powinny być otwarte, aby zmniejszyć ryzyko „zakażenia rozmazem”. Jeśli 

nie jest to możliwe, klamki należy obsługiwać za pomocą łokcia. 

 

Udział w grupach roboczych 

Ponownie możliwy jest udział w grupach roboczych. Uczniowie z dwóch kohort 

mogą wspólnie pracować w grupie roboczej. Jeśli to możliwe, należy również 

zwrócić uwagę na wymaganą odległość. W grupach roboczych mogą wspólnie 

uczestniczyć następujące kohorty: 

• Urodzony 5/6 • Urodzony 7/8 • Urodzony 9/10 

• Urodzony 11 lat • Urodzony 12/13 

 

Wychowanie fizyczne / pływanie 

Wychowanie fizyczne odbywa się na zajęciach lub kursach w ramach określonej 

kohorty. Podczas wchodzenia i wychodzenia z hali sportowej do rąk dostępne 

są dozowniki środków dezynfekujących. 

 

Sprawy administracyjne / sekretariat 

Kwestie wyjaśniamy drogą mailową. W pilnych przypadkach dostęp do 

sekretariatu można zażądać przez domofon. 

 

Rozmowy z nauczycielami 

Rozmowy nie odbywają się przed salą pracowniczą, a jedynie po uprzednim 

umówieniu telefonicznym lub elektronicznym w umówionych pokojach. 

 

Koniec szkoły 

Po zakończeniu lekcji teren szkoły należy szybko opuścić. Należy uważać, aby na 

przystankach nosić zakryte usta i nos. 



 

Procedura w przypadku naruszeń 

Jeśli uczeń celowo nie przestrzega ustalonych zasad postępowania, jest to 

naruszenie regulaminu domu. Oznacza to również, że przestępstwa są karane 

środkami edukacyjnymi lub nawet środkami regulacyjnymi. 

podpisał dyrekcję szkoły EKG 


