Prowadzenie zajęć w obecnej sytuacji epidemiologicznej:
1. Zajęcia odbywają się od października 2021 r. w piątki o godz. 17:30
2. Instruktorzy prowadzą zajęcia w salach zapewniających odpowiedni odstęp pomiędzy uczestnikami zajęć.
3. Na wszystkie zajęcia organizowane przez MDK „Kazimierz” może uczęszczać wyłącznie osoba zdrowa,
bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do i z placówki powinni zachować dystans
społeczny w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum
2 metry od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich
środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
5. Dzieci do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do
placówki.
7. W placówce ogranicza się do minimum przebywanie osób z zewnątrz, z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w
wyznaczonych obszarach.
8. Rodzice zobowiązani są do aktualizacji podanych numerów telefonicznych w celu umożliwienia
szybkiego kontaktu z placówką.
9. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w
wyznaczonym odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie
zostaną powiadomieni rodzice/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
10. Nie przyprowadzają dziecka do placówki, jeżeli rodzic lub ktoś z domowników przebywa na
kwarantannie lub izolacji.
11. Zaopatrują dziecko w indywidualną osłonę na nos i usta, która może być wykorzystywana przez dziecko
w placówce.
12. Dbają, by dziecko nie przynosiło do placówki niepotrzebnych przyborów, z wyjątkiem wyznaczonych
przez prowadzącego zajęcia.
13. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny i bezpieczeństwa w placówce (w
tym konieczności zachowania dystansu od innych dzieci).
14. Zobowiązują się do szybkiego odbierania telefonów i wiadomości z placówki, umożliwiając szybką
ścieżkę komunikacji w razie wystąpienia niepokojących objawów.
15. Sale do przeprowadzania zajęć ustala prowadzący zajęcia w porozumieniu z dyrektorem placówki.
16. Instruktor prowadzący zajęcia jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – środki
dezynfekujące ręce, przyłbicę lub maseczkę.
17. Stosowanie podczas zajęć przez dzieci maseczek jest zależne od ich możliwości psychofizycznych.
18. Uczestnik zajęć może wykonywać zadania bez maseczki w przypadku pracy indywidualnej, w
odległości co najmniej 2 metry od nauczyciela lub innego uczestnika zajęć.
19. Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący zobowiązany jest przypomnieć zasady bezpieczeństwa dotyczące
higieny rąk i higieny dróg oddechowych.
20. Podczas zajęć w grupie może przebywać do 6 uczestników oraz instruktor.

