
Komunikat nr 3/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 

z dnia 11 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 

po powrocie do nauki w trybie stacjonarnym 

od dnia 10 stycznia 2022 roku 

 

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie! 

  

W związku z powrotem uczniów do nauki w trybie stacjonarnym od 

10 stycznia 2022 r. oraz zgodnie z prośbą Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu 

Miasta Lublin oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty przypominam, że: 

 

Nauka powinna odbywać się w reżimie sanitarno-epidemiologicznym i przy 

zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa ujętych w zaktualizowanym 

szkolnym „Systemie bezpieczeństwa SP 30 w Lublinie w okresie zagrożenia COVID-

19 (zarządzenie dyrektora szkoły nr 36/2021 z dnia 10 września 2021 r.) oraz 

wytycznych MEiN, MZ i GIS. 

 

W trosce o bezpieczeństwo Uczniów i Pracowników na terenie Szkoły 

przypominam również o: 

- zachowywaniu dystansu między osobami przebywającymi na terenie placówki; 

- ograniczeniu gromadzenia się uczniów na terenie szkoły, zwłaszcza podczas 

przerw śródlekcyjnych; 

- obowiązku noszenia maseczek w częściach wspólnych (na korytarzach, 

w szatniach, toaletach, w stołówce niezwłocznie po spożyciu posiłku); 

- regularnym myciu dłoni i częstej dezynfekcji rąk; 

- szczepieniach jako najbardziej skutecznej formie przeciwdziałania COVID-19 

(nr infolinii 989); 

- zaletach prowadzenia zdrowego stylu życia w walce z różnymi chorobami, 

w tym z pandemią COVID-19: o aktywności fizycznej, wypoczynku, właściwym 

odżywianiu i poświęcaniu wolnego czasu na realizację pasji; 

- korzystaniu z informacji oraz wartościowych materiałów edukacyjnych 

znajdujących się na stronach internetowych: 

 

[1] https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-

od-10-stycznia-2022-r 

[2] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000861/O/D20210861.p

df 

[3] https://www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo 

[4] https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-dzieci-powyzej-5-roku-

zycia--scenariusze-zajec-dla-nauczycieli-wychowania-przedszkolnego2 
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[5] https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia--

materialy-informacyjne 

[6] https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-szczepieniach-przeciw-

covid-19 

[7] https://www.gov.pl/web/szczepimysie 

 

Pamiętajmy , że obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej (do 

odwołania) został uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 

r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U .z 2021r. poz.861,z późn.zm.) 

 

   Z życzeniami zdrowia! 
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