Szanowni rodzice/opiekunowie prawni przedszkolaków/uczniów
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach

Aktualne przepisy prawne umożliwiają nam organizację zajęć lekcyjnych
od 1 września 2020 w sposób tradycyjny. Docierają do nas informacje, że
zarówno Państwo jak i dzieci przyjmujecie tę informację z satysfakcją.
Wszyscy pracownicy szkoły będą się starali zapewnić dzieciom, ale również i
sobie możliwie bezpieczne warunki nauki i pracy. Bardzo wiele będzie jednak
zależało od Państwa. W związku z tym zwracamy się z prośbą o codzienne
monitorowanie stanu zdrowia dzieci (temperatura, objawy przeziębieniowe).
Prosimy, żeby w przypadku zauważenia objawów chorobowych po powrocie
dziecka ze szkoły, bezzwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie wychowawcy
grupy/klasy lub w sekretariacie szkoły. W przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych, prosimy o zasięgnięcie porady u lekarza pierwszego kontaktu

i posyłanie do szkoły tylko całkowicie zdrowego dziecka.
Zdajemy sobie sprawę, że występują sezonowe objawy chorobowe u dzieci
np. wszelkiego rodzaju alergie. W takim przypadku prosimy również
o zasięgnięcie porady lekarskiej i pisemną informację od rodzica, że dziecko
może uczęszczać na zajęcia w szkole. Podobnie prosimy postąpić, jeśli
Państwa dzieci cierpią na choroby przewlekłe. Przypominamy, ze w
przypadku kwarantanny w Państwa otoczeniu lub kontaktu z osobą zakażoną,
dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych! Uwaga!
przypadek COVID-19 ma indywidualny przebieg.
Najczęściej
objawy:
gorączka
suchy kaszel
zmęczenie

występujące Rzadziej
występujące
objawy:
ból mięśni
ból gardła
biegunka
zapalenie spojówek
ból głowy
utrata smaku lub węchu
wysypka
skórna
lub
przebarwienia palców u rąk
i stóp

Każdy

Poważne objawy:
trudności w oddychaniu lub
duszności
ból lub ucisk w klatce
piersiowej
utrata mowy lub zdolności
ruchowych

Objawy pojawiają się średnio po 5–6 dniach od zakażenia wirusem, mogą
jednak wystąpić dopiero po 14 dniach. W sprawach pilnych prosimy o kontakt
z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 612875270. Od 1 września
2020, uruchamiamy dla Państwa specjalny numer alarmowy 665100248.
DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE I PROSIMY O WSPÓŁPRACĘ. PRACOWNICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOLNICZKACH.

