Załącznik nr 1 do OŚWIADCZENIA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA ZAJĘCIACH MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W ŚWINOUJŚCIU - w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID - 19 obowiązujące od dnia
01.10.2020 r.
PRACOWNIE PLASTYCZNE
AKADEMIA MALUCHA
OBOWIĄZKI INSTRUKTORA
1. Instruktor zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury przed wyjściem do
pracy.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem – COVID -19 (duszności, kaszel,
gorączka), instruktor pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
3. Instruktor bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki/wyjściu z placówki/
w trakcie pracy regularnie odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk.
4. Instruktor wyjaśnia uczestnikom zajęć jakie zasady obowiązują w placówce i dlaczego zostały
wprowadzone. Komunikat przekazuje w formie pozytywnej aby wytworzyć poczucie
bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie.
5. Na zajęciach indywidualnych w sali może przebywać jedynie uczestnik w towarzystwie
instruktora.
6. Na zajęciach grupowych w sali może przebywać maksymalnie 11 osób + instruktor. Ilość
uczestników jest dostosowana do wielkości pracowni.
7. Instruktor dba o częste wietrzenie pracowni, w której prowadzone są zajęcia.
8. Instruktor na każdych zajęciach wyposażony jest w środki ochrony osobistej.
9. Instruktor jest zobowiązany do utrzymywania odległości między uczestnikami zajęć, co
najmniej 1,5m.
10. Po wyjściu każdego uczestnika zajęć instruktor musi zdezynfekować wszystkie powierzchnie
pracy – stoły, krzesła, sztalugi itp.
11. Instruktor ma prawo w każdej chwili do zmiany formy zajęć na zdalne, np. jeśli odbywa
kwarantannę lub czuje niepokojące objawy nie wpływające na jego ogólną kondycję.
OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW - MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ
1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii koronawirusa – COVID-19 obowiązującymi w Miejskim Domu Kultury
i podpiszą stosowne Oświadczenie.
2. Przyprowadzają na zajęcia tylko zdrowe dziecko - według swojej najlepszej wiedzy (bez
objawów chorobowych).
3. Nie przyprowadzają na zajęcia dziecka, jeżeli w domu przebywa osoba poddana
kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu.

4. Uczestników zajęć do placówki mogą przyprowadzać i odbierać wyłącznie rodzice/opiekunowie
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Dziecko przyprowadzane
jest pod drzwi placówki i tak samo odbierane (nie dotyczy Akademii Malucha).
5. Uczestnicy przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem
i opuszczają budynek niezwłocznie po ich zakończeniu.
6. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci na zajęcia, po wejściu dziecka do pracowni
zobowiązani są do opuszczenia budynku. Oczekując na dziecko mogą przebywać wyłącznie na
zewnątrz budynku.
7. W drodze do i z Miejskiego Domu Kultury opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
8. Stosują się do zaleceń lekarskich, które określają czas nieposyłania dziecka na zajęcia, jeśli
wcześniej chorowało.
9. Przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia rodzic/opiekun zobowiązany jest do zmierzenia
dziecku temperatury. W przypadku wystąpienia gorączki, dziecko powinno pozostać w domu.
10. Nie pozwalają dziecku na zabieranie z domu do Miejskiego Domu Kultury zabawek lub innych
niepotrzebnych w zajęciach przedmiotów.
11. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą
z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust,
odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
12. Są zobowiązani do uaktualniania numerów telefonów kontaktowych oraz odbierania połączeń
z placówki lub od instruktora.
OBOWIĄZKI PEŁNOLETNICH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii koronawirusa-COVID-19 obowiązującymi w Miejskim Domu Kultury
i podpiszą stosowne oświadczenie.
Nie uczestniczą w zajęciach jeżeli w domu przebywa osoba poddana kwarantannie lub
nadzorowi epidemiologicznemu.
Przychodzą na zajęcia tylko zdrowi - według swojej najlepszej wiedzy (bez objawów
chorobowych).
W drodze do i z Miejskiego Domu Kultury przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
Stosują się do zaleceń lekarskich, które określają czas nieuczestniczenia w zajęciach, jeśli
wcześniej chorowali.
Przed przyjściem na zajęcia do Miejskiego Domu Kultury zobowiązani są do zmierzenia sobie
temperatury. W przypadku wystąpienia gorączki, pozostają w domu.
Pamiętają o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie
podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust,
odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji
rąk.

9.

Są zobowiązani do uaktualniania numerów telefonów kontaktowych oraz odbierania
połączeń z placówki.
10. Przebywają w placówce tylko w godzinach wyznaczonych harmonogramem zajęć.
Przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem i opuszczają
budynek niezwłocznie po ich zakończeniu.
11. Uczestnik ma prawo w każdej chwili do zmiany formy zajęć na zdalne, np. jeśli odbywa
kwarantannę lub czuje niepokojące objawy nie wpływające na jego ogólną kondycję.
UWAGA:
Wszyscy wchodzący do budynku Miejskiego Domu Kultury zobowiązani są do zakrywania ust
i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit.
c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1066);

