do Wewnętrznych Procedur Bezpieczeństwa w ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak
REGULAMIN I ZASADY HIGIENY
DOTYCZĄCE ZAJĘĆ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ ATELIER TAŃCA AGATA JUDKOWIAK
W ŚWIETLICY W GORSZEWICACH.

1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust, a także zachowanie dystansu społecznego minimum 1,5m.
2. Osoby wchodzące do budynku świetlicy mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek
ochronnych oraz zasłonięcia nosa i ust.
3. Do szkoły może wejść uczestnik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych
oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie/izolacji w warunkach domowych.
4. W celu skorzystania z usług ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak należy podpisać oświadczenie w okresie
pandemii – dokument dostarcza rodzic lub opiekun prawny. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje brakiem
udziału w zajęciach.
5. Uczestnicy zajęć mogą być przyprowadzani na zajęcia i z nich odbierani przez opiekunów bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze świetlicy opiekunowie z
dziećmi oraz uczestnicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.
6. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na mierzenie temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym.
7. Jeżeli instruktor zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych,
szczególnie kaszel lub gdy uczestnik zajęć będzie miał temperaturę ciała 37,3°C i powyżej, uczestnik
zostanie odizolowany z zachowaniem min. 2 m odległości od innych osób, a rodzic/opiekun jest
zobowiązany niezwłocznie odebrać uczestnika ze świetlicy.
8. Z uwagi na bezpieczeństwo zdrowia uprzejmie prosi się rodziców/opiekunów, aby w miarę możliwości nie
wchodzili i nie przebywali w świetlicy.
Jeśli zachodzi konieczność wejścia rodzica/opiekuna do świetlicy, należy wchodzić pojedynczo z
zachowaniem zasad sanitarnych.
9. Osoby postronne, w tym rodzice uczniów, powinny przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne tj.: osłona ust i
nosa, dezynfekcja rąk, zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m, wypełnić oświadczenie, podać
nr telefonu do kontaktu oraz, jeśli zachodzi taka konieczność, poddać się kontroli mierzenia temperatury
ciała.
10. Obowiązuje punktualny przyjazd na zajęcia i punktualny odbiór dzieci.
11. Uczestnicy, którzy przychodzą na zajęcia oczekują na instruktora, który będzie wpuszczał do świetlicy.
12. Osoby upoważnione do odbioru oczekują na koniec zajęć przed wejściem do świetlicy.
13. Po zakończonych zajęciach instruktor odprowadza przebrane dzieci do wyjścia, gdzie są odbierane przez
rodziców/opiekunów.

14. Uczestnicy na zajęcia przychodzą w strojach treningowych.
15. Rzeczy osobiste (buty na zmianę, odzienie wierzchnie), które należy schować do torby/worka/plecaka,
zostawiają w wyznaczonym do tego miejscu.
16. Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.
17. Na terenie świetlicy obowiązuje całkowity zakaz spożywania jedzenia.
Napoje można spożywać wyłącznie z podpisanej, osobistej butelki/bidonu.
18. Przybory i sprzęt do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć podlegają dezynfekcji po każdej grupie.
19. Podłoga podlega myciu detergentem lub dezynfekcji po każdym dniu zajęć.
20. Toalety i wszystkie powierzchnie (podłoga, blaty, klamki, itp.) lub wyposażenie, z których korzystają
uczestnicy zajęć, podlegają dezynfekcji w przerwach między zajęciami.
21. Sala świetlicy wietrzona jest co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w
czasie zajęć i przed przyjęciem uczestników.
22. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczestników pod
nadzorem instruktorów.
23. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
24. Między zajęciami poszczególnych grup są zapewnione 15 minutowe przerwy, aby ograniczyć kontakt
między grupami oraz przygotować salę do następnych zajęć.
25. Podczas zajęć uczestnicy zajęć nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust.
26. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka po powrocie do domu, rodzic
jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić firmę
ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak (nr tel.: 795 104 618, e-mail: ateliertanca@gmail.com).
27. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, sugerujących zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u
instruktora, stosuje się Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID -19 u instruktorów ATELIER TAŃCA Agata Judkowiak.

