Procedura organizacji zajęć w Wołczyńskim Ośrodku Kultury
w czasie pandemii koronawirusa (COVID-19)

I.

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza procedura powstała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020
r. (Dz. U. 2020 poz. 491) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
i związanych z nim wszystkich obowiązujących restrykcji oraz wytycznych przeciwepidemicznych
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 maja 2020 r. dotyczących organizacji zajęć.
II.

Organizacja zajęć

1. Zajęcia odbywają się w 12 osobowych grupach z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
2. Udział w zajęciach jest możliwy po wcześniejszym zapisaniu – decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie niezbędnych oświadczeń oraz zgody na
pomiar temperatury (zał. 1 oraz zał. 2)
4. W zajęciach mogą brać udział dzieci od 7 roku życia.
5. Każda osoba po wejściu oraz po wyjściu z obiektu jest zobowiązana do dezynfekcji rąk.
6. Rodzice uczestników nie mogą przebywać z dziećmi na zajęciach.
7. Należy zachować w miarę możliwości 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami.
8. Uczestnicy zajęć mogą wejść na teren obiektu nie wcześniej niż na 10 minut przed planowanymi
zajęciami.
III.

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

1. Przed rozpoczęciem zajęć pracownik WOK dokonuje pomiaru temperatury przy pomocy
termometru bezdotykowego.
2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby z jakimikolwiek objawami chorobowymi.
3. Osoby, które w ciągu ostatniego miesiąca miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, a także
zamieszkują z osobami, które przebywają lub przebywały na przymusowej kwarantannie lub
izolacji – nie mogą korzystać z zajęć.
4. W przypadku podejrzenia choroby u dziecka (kaszel, duszności, podwyższona temperatura,
zaburzenia węchu) instruktorzy niezwłocznie zgłaszają ten fakt dyrektorowi. Instruktor wzywa
natychmiast opiekuna prawnego lub osobę wskazaną w oświadczeniu. Dziecko natychmiast zostaje
odizolowane od grupy.
5. Pomieszczenia, w których odbywać będą się zajęcia są regularnie dezynfekowane i wietrzone dezynfekowane są powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze
krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów, wieszaki.
6. Zajęcia w plenerze odbywać się będą z dopełnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
IV.

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1.06.2020 r. do odwołania.

