Informacja nt. zawieszenie zajęć dydaktycznowychowawczych w szkole
Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie szkoły
podstawowej zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoła nie będzie
prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Szanowni Rodzice,


ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i Państwa dzieci, zajęcia szkolne
zostają zawieszone od 12 do 25 marca br. W dniach 12 i 13 marca br. w godzinach
pracy szkoły będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze dla tych dzieci, których
rodzice nie będą w stanie zapewnić im opieki natychmiast;



jeśli macie dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy do 14
dni. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej ZUS
(https://www.zus.pl/);



przekażcie osobom, które będą opiekować się Państwa dziećmi, podstawowe
informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;



rygorystycznie przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w
których przebywacie;



śledźcie na bieżąco informacje przesyłane przez dyrektora szkoły;



zachęcajcie dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole.
Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg
materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę.
Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
Codziennie na stronie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka będzie publikowany
komunikat o sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu ostrowskiego www.ostrowmaz.pl
Proszę o sprawdzanie na bieżąco komunikatów o sytuacji epidemiologicznej w kraju
publikowanych na stronach:
o

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

https://gis.gov.pl/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniemkoronawirusa-w-polsce/
o

Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

o

Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?


Często myjcie ręce przy użyciu mydła i wody.



Przy kasłaniu i kichaniu zakrywajcie usta i nos. Zachowajcie co najmniej metr
odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym
telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjnozakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Kontakt do ostrowskiej Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej:
http://ostrow.psse.waw.pl/
telefon: 29 644 06 80
telefon alarmowy czynny po godzinach pracy oraz w dni ustawowo wolne od
pracy: 693 063 573
ostrow@psse.waw.pl
Godziny pracy Stacji: pn.-pt.: 7:30-15:05
W przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię
Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Drodzy Uczniowie:


pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże
skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, centra handlowe i sklepy);



przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;



odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole.
Przeczytajcie ulubioną książkę, spróbujcie uzupełnić swoje wiadomości lub
rozwijajcie kompetencje. Skorzystajcie przy tym z darmowej platformy
epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Waszych nauczycieli;



przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których
przebywacie.

