ZARZĄDZENIE NR 90/2020
BURMISTRZA BORKU WLKP.
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zabezpieczających podczas dowozów i odwozów
uczniów na czas epidemii
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) w związku z art. 32 ust. 5,6,7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148 ze zm.) oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.
z 2020r. poz. 1356 ze. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju wprowadzam dodatkowe środki zabezpieczające
obowiązujące na podstawie regulaminu dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp. oraz do szkół specjalnych, obowiązujące w czasie
epidemii.
§ 2. 1. Kierowca autobusu/samochodu jak i pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów §
23 ust. 1 pkt 2 oraz § 24 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.
z 2020r. poz. 1356 ze zm.).
2. Kierowca autobusu jest zobowiązany do dezynfekcji urządzeń bezpośredniego kontaktu w autobusie po
każdym kursie, a także wietrzenia pojazdu.
3. Opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad uczniami w autobusach są upoważnieni do pomiaru
termometrem bezdotykowym temperatury osoby wsiadającej do autobusu, a w przypadku temperatury
podwyższonej powyżej 38,0 oC, uczeń na odpowiedzialność rodziców nie jest zabierany do autobusu.
Wsiadanie do autobusu dziecka jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica na zmierzenie
temperatury dziecka.
4. Opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad uczniami w autobusach oraz uczniowie są
zobowiązani do przebywania w maseczce ochronnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam
prowadzącym jest Gmina Borek Wielkopolski

dyrektorom placówek oświatowych, dla których organem

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam inspektorowi ds. oświaty.
§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 18 maja 2020r. w sprawie
wprowadzenia dodatkowych środków zabezpieczających podczas dowozów i odwozów uczniów na czas
epidemii
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020r.

Burmistrz Borku Wlkp.
mgr Marek Rożek
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