do Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa w ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak
PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
LUB ZACHOROWANIA NA COVID -19
U INSTRUKTORÓW, UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DOTYCZĄCA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ATELIER TAŃCA AGATA JUDKOWIAK
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KAŹMIERZU.

§1
1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem lub zachorowania na Covid -19 u instruktorów prowadzących zajęcia, uczestników
zajęć oraz rodziców/opiekunów prawnych dotycząca zajęć organizowanych przez ATELIER TAŃCA
Agata Judkowiak w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu w trakcie epidemii
COVID-19 zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady zachowania bezpieczeństwa dla
wszystkich osób związanych z zajęciami ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak przebywających
w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu.
2. Procedura obowiązuje wszystkich instruktorów, uczestników zajęć oraz rodziców/opiekunów
prawnych przebywających w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu, gdzie
odbywają się zajęcia organizowane przez ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak.
§2
1. Procedura obejmuje:
• Procedury ochronne dla uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych korzystającymi z zajęć
organizowanych przez ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak w Szkole Podstawowej im. Marii
Dąbrowskiej w Kaźmierzu.
• Procedury ochronne dla instruktorów ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak prowadzących zajęcia
w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu.
• Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u uczestnika zajęć
organizowanych przez ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak w Szkole Podstawowej im. Marii
Dąbrowskiej w Kaźmierzu.
• Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u instruktora zajęć
organizowanych przez ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak w Szkole Podstawowej im. Marii
Dąbrowskiej w Kaźmierzu.
§3
1. Procedury ochronne dla uczestników zajęć oraz rodziców/opiekunów prawnych korzystających z zajęć
organizowanych przez ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak w Szkole Podstawowej im. Marii
Dąbrowskiej w Kaźmierzu.
• Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny oraz dezynfekcja
używanych podczas zajęć przedmiotów przy użyciu środka dezynfekującego o zawartości alkoholu
powyżej 60%, a także wietrzenie sali po zajęciach każdej z grup.
• Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk z bezproblemowym dostępem do nich dostępne dla
uczestników zajęć oraz rodziców/opiekunów prawnych przez cały czas trwania zajęć.
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• Od wchodzących do Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu oraz osób
uczestniczących w zajęciach wymagana jest bezwzględna dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek
jednorazowych oraz zasłanianie ust i nosa.
• Na zajęcia przychodzą i przyprowadzają jedynie osoby zdrowe, nie mające przez 14 dni
poprzedzających zajęcia styczności z osobami zakażonymi koronawirusem oraz gdy domownicy
nie przebywają na kwarantannie/izolacji w warunkach domowych.
• Do szkoły wchodzą jedynie uczestnicy zajęć oraz instruktorzy prowadzący zajęcia organizowane
przez ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak.
• Instruktor może nie dopuścić do udziału w zajęciach osoby stwarzającej ryzyko dla zdrowia i życia
innych osób.
•
W celu zapewnienia bezpiecznej organizacji zajęć ustala się organizację według schematu:
o uczestnicy czekają na zajęcia na zewnątrz budynku i są wpuszczani na salę punktualnie na
zaproszenie instruktora,
o pomiędzy zajęciami ustala się 15-minutową przerwę w celu dezynfekcji używanych na
zajęciach przedmiotów (przy użyciu środka dezynfekującego o zawartości alkoholu powyżej
60%) i wietrzenia sali,
o osoby upoważnione do odbioru oczekują na koniec zajęć przed wejściem do szkoły,
o po zakończonych zajęciach instruktor odprowadza przebrane dzieci do wyjścia, gdzie są
odbierane przez rodziców/opiekunów.
• Podczas uczestnictwa w zajęciach obowiązuje zasada zachowania minimum 1,5 -metrowego
dystansu w stosunku do innych osób oraz stosowanie osłony ust i nosa, a także dezynfekcja rąk.
• W przypadku dzieci i osób niepełnosprawnych, zachowanie dystansu względem rodziców
i opiekunów nie obowiązuje.
• Należy unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, np. klamki, poręcze,
włączniki światła.
•
Zajęcia odbywają się według grafiku zamieszczonego na stronie www.ateliertanca.pl
•
W czasie zajęć na danej sali nie ma możliwości przebywania osób trzecich.
•
Uczestnicy korzystają z własnych karimat, własnych pojemników na napoje.
•
Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz spożywania jedzenia
• Uczestnicy przychodzą na zajęcia ubrani odpowiednio do zajęć.
Rzeczy osobiste (buty na zmianę, odzienie wierzchnie), które należy schować do
torby/worka/plecaka, zostawiają w wyznaczonym do tego miejscu.
•
Instruktor każdorazowo prowadzi listę obecności uczestników zajęć.
• Jedno pomieszczenie w budynku zawsze pozostaje puste, aby służyć izolacji dla osoby podejrzanej
o zakażenie koronawirusem.
Uczestnicy zajęć oraz rodzice/opiekunowie prawni są bezwzględnie zobowiązani przestrzegać
procedury zachowania bezpieczeństwa dotyczącej zajęć organizowanych przez ATELIER TAŃCA
Agata Judkowiak w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu w trakcie epidemii
COVID-19.
Nieprzestrzeganie zaleceń skutkujące ryzykiem zdrowia i życia, może doprowadzić do wykreślenia
uczestnika z zajęć.
Nierespektowanie zasad bezpieczeństwa zostanie zgłoszone do służb porządkowych (straż gminna,
policja).
Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa, nie będą mogły korzystać z zajęć.
Uczestnictwo w zajęciach oznacza zapoznanie się z niniejszą procedurą i respektowanie jej.

§4
1. Procedury ochronne dla instruktorów ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak prowadzących zajęcia
w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu:
• Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny oraz dezynfekcja
używanych podczas zajęć przedmiotów przy użyciu środka dezynfekującego o zawartości alkoholu
powyżej 60%, a także wietrzenie sali po zajęciach każdej z grup.
• Zajęcia prowadzą jedynie instruktorzy zdrowi, nie mający przez 14 dni poprzedzających zajęcia
styczności z osobami zakażonymi koronawirusem oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie/izolacji w warunkach domowych.
• Obowiązek noszenia maseczek, a także rękawiczek jednorazowych lub dezynfekowanie rąk na
terenie szkoły.
• Częste mycie i dezynfekcja rąk zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.
• Instruktorzy korzystają z własnych karimat, własnych pojemników na napoje.
• Instruktorzy przychodzą na zajęcia ubrani odpowiednio do zajęć.
Rzeczy osobiste (buty na zmianę, odzienie wierzchnie), które należy schować do
torby/worka/plecaka, zostawiają w wyznaczonym do tego miejscu.
• Instruktor każdorazowo prowadzi listę obecności uczestników zajęć.
§5
1. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika zajęć zakażenia koronawirusem:
• W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie,
trudności w oddychaniu, osoba nie zostaje wpuszczona do Szkoły Podstawowej im. Marii
Dąbrowskiej w Kaźmierzu.
• Dana osoba zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału
zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub
powiadomienie 999 albo 112.
• Zgłoszenie incydentu do firmy ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak, co umożliwi instruktorom
i osobom zarządzającym Szkołą Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu ustalenie
obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania,
zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych
(klamki, poręcze, uchwyty, itp.)
• Ustalenie listy instruktorów, uczestników oraz rodziców/opiekunów (jeśli to możliwe) obecnych w
tym samym budynku, w których przebywał uczestnik i zalecenie stosowania się do wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl,
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym i miały założoną osłonę ust i nosa oraz
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym i które nie miały założonej osłony ust
i nosa.

§6
1. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u instruktora zakażenia koronawirusem:
• W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie,
trudności w oddychaniu, osoba nie stawia się w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w
Kaźmierzu.
• Dana osoba zgłasza incydent do firmy ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak, a firma
ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak zgłasza incydent do osób zarządzających Szkołą
Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym
poruszał się i przebywał instruktor, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z
procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
• Dana osoba taka zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału
zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub
powiadomienie 999 albo 112.
• Ustalone zostają listy instruktorów, uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych (jeśli to
możliwe) obecnych w tym samym czasie w obiekcie, w których przebywała osoba i zalecenie
stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z
zakażonym i miały założoną osłonę ust i nosa oraz odnoszących się do osób, które miały kontakt
z zakażonym i które nie miały założonej osłony ust i nosa.
§7
1. Osoby nie stosujące się do wytycznych uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez
ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak w Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu w
trakcie epidemii wirusa COVID-19 mogą być czasowo lub na stałe pozbawione prawa do korzystania z
zajęć organizowanych przez ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak.
2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się poprzez spisanie i zamieszczenie ich na stronie
www.ateliertanca.pl oraz przedstawienie ich instruktorom ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak,
interesantom i uczestnikom zajęć wraz z ich rodzicami/opiekunami prawnymi
3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej: www.ateliertanca.pl
oraz komunikaty wysyłane poprzez sms oraz e-mail.

