Załącznik nr 2 do Umowy dotyczącej opłat oraz zasad uczestnictwa w zajęciach gry na instrumentach muzycznych

w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej w roku szkolnym 2022/2023

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W ZAJĘCIACH W CZASIE
STANU EPIDEMICZNEGO
Procedury podjęcia zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w czasie
stanu epidemicznego

Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny zajęcia będą przeprowadzane w sposób zgodny z wymogami sanitarnymi,
bezpieczny dla instruktora oraz uczestnika zajęć.
Zajęcia mogą odbywać się w salach muzycznych z udziałem 1 uczestnika i instruktora, oraz w pracowni plastycznej
dopuszczalna liczba uczestników do 5 osób oraz instruktora.
Uczniowie w z pracowni muszą zachować dystans min. 1 ,5 – 2,00 metra od siebie oraz instruktora, na podłodze zostaną
zaznaczone miejsca dla uczestników.
Do pracy w CKPiT mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
W budynku zostanie wyznaczone pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania
objawów chorobowych.
Sposób zabezpieczenia budynku
1. W holu budynku umieszczony zostanie płyn do dezynfekcji rąk oraz informacje o bezwzględnym obowiązku dezynfekcji
wraz z instrukcją, w łazienkach ustawione zostaną mydła PRZECIWBAKTERYJNE oraz plakaty instrukcyjne, jak
prawidłowo myć ręce.
2. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich. Dezynfekcja
odbywać się będzie co godzinę.
3. Sale w których odbywać się będą zajęcia wyposażone będą w płyn dezynfekujący, powierzchnie płaskie, biurko, oraz
klawiatury instrumentów będą dezynfekowane płynem po wyjściu uczestnika zajęć. Przerwa na dezynfekcję oraz
przewietrzenie sali – 15 minut.
4. Jeśli dziecko jest odprowadzane przez rodzica/opiekuna prawnego, wówczas opiekun pozostaje poza placówką, nie ma
możliwości oczekiwania na korytarzu, czy w sali lekcyjnej.
5. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun prawny za zgodą placówki może
przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w
warunkach domowych).
Sposoby zabezpieczenia pracownika / instruktora
1. Pracodawca zapewni pracownikom podejmującym stacjonarną działalność edukacyjną środki ochrony osobistej w postaci
: rękawiczek jednorazowych, maseczek oraz przyłbic.
2. Podczas prowadzenia zajęć instruktor pozostaje w maseczce lub przyłbicy, może korzystać z rękawiczek jednorazowych.
3. Pracodawca zapewni środki do dezynfekcji / mydło antybakteryjne oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni płaskich w
salach.
Warunki uczestnictwa oraz sposób zabezpieczenia uczestnika zajęć:
1. Uczestnik przychodząc na zajęcia powinien być zdrowy, nie może mieć objawów przypominających grypę: /gorączka,
katar, kaszel/.
2. Uczestnik na zajęcia przychodzi na określoną godzinę/ uzgodnioną telefonicznie z instruktorem/.
3. Zajęcia indywidualne trwają od 30- do 45 minut.

4. Uczestnik nie może korzystać z szatni, ubranie wierzchnie zabiera ze sobą i pozostawia na wieszaku umieszczonym przed
salą.
5. Uczestnik nie przynosi własnych nut.
6. Po przyjściu do CKPiT uczestnik obowiązkowo musi zdezynfekować ręce w holu budynku.
7. Podczas zajęć uczestnik musi mieć nałożoną maseczkę .
8. Uczestnik jest przyprowadzany i odbierany przez osoby zdrowe.
9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka
na zajęcia.
10. Jeżeli uczestnik manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu
lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni
rodzice/opiekunowie prawni w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u uczestnika zostanie dokonany pomiar temperatury po
wcześniejszym uzyskaniu zgody rodzica/opiekuna prawnego.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu
Do pracy w CKPiT mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
W budynku zostanie wyznaczone pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania
objawów chorobowych.
1.Pracownicy/obsługa CKPiT zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być
zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać prowadzenie zajęć, powiadomić właściwą
miejscową powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
4. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć
dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
5. W biurze placówki zostaną przygotowane i umieszczone na tablicy ogłoszeń numery telefonów, stacji sanitarnoepidemiologicznej, służb medycznych.
6. Na podstawie listy obecności w razie potrzeby zostanie ustala listy osób przebywających w tym samym czasie w częściach
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Zostaną podjęte działania z godne z wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały
kontakt z zakażonym.
7. W przypadku wątpliwości CKPiT
konsultacji lub uzyskania porady.

zwróci się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu

W związku ze stanem epidemicznym COVID-19 wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na uczestnictwo w zajęciach
mojego dziecka …………………………………………………………………………………………,
zamieszkałego……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
procedury zostały przeze mnie przeczytane, w pełni zrozumiałe i zaakceptowane,
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna)

*Niepotrzebne skreślić

