
 

 

Procedury ogólne w Klubie : 

                                     

 Zajęcia odbywają się w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 Na teren placówki uczestnicy zajęć wchodzą i wychodzą punktualnie o wyznaczonej 

przez instruktora godzinie. 

 Instruktorzy objaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w 

placówce i dlaczego zostały wprowadzone. 

 Pomieszczenia są wietrzone, wentylowane przed każdymi zajęciami. 

 Uczestnicy zajęć nie wnoszą na teren placówki żadnych niepotrzebnych rzeczy. 

 Przy wejściu  do Klubu należy zdezynfekować ręce zgodnie z Instrukcją. Z 

dezynfekcji rąk zwolnione są dzieci do 6 roku życia, które po przyjściu do Klubu myją 

ręce wg instrukcji mycia rąk mydłem. 

 Pracownicy Klubu stosują indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe 

rękawiczki, osłonę na usta i nos lub przyłbicę. 

 Z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są dzieci uczestniczące w zajęciach                    

z zachowaniem odległości 2 m. 

 Każda grupa jest przyporządkowana  danemu Instruktorowi i przebywa wyłącznie we 

wskazanej sali 

 Z toalet korzystać można jedynie w razie naglącej potrzeby.  

 Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę 

(Instruktor + uczestnicy zajęć). 

 Każdorazowo , przed i po zajęciach , stoły krzesła i inne przedmioty użytkowane 

przez uczestników zajęć będą dezynfekowane. 

 Systematycznie dezynfekowane są powierzchnie dotykowe tj.: klamki , włączniki itp.  

 Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory wykorzystywane podczas 

zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

 

PROCEDURY DZIAŁANIA 

 

  

                         Z uwagi na pandemię wirusa wywołującego chorobę  COVID -19                                              

dla pracowników i uczestników zajęć plastycznych w klubie Zabrzańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej PASTEL Zabrze ul. Sobieskiego 4 b 

 



 Każdy uczestnik zajęć plastycznych musi posiadać własne przybory, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku. Uczestnicy zajęć nie powinni wymieniać się 

przyborami między sobą. 

 W czasie zajęć należy ograniczyć aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczestnikami zajęć. 

 Instruktorzy natychmiast reagują na niepokojące objawy chorobowe i zawiadamiają 

natychmiast o sytuacji rodziców lub opiekunów. 

 Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze 

sobą poszczególnych grup (np. różne godziny przyjmowania grup  

do placówki, różne godziny przerw). 

 Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego                              

i stosować się do wytycznych przez niego wydanych  . 
 

 

Procedury obowiązujące Rodziców dziecka: 

 

 

 W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe – bez jakichkolwiek objawów 

chorobowych. 

 

 Dziecko może przynieść tylko picie, nie przynosi żadnych  innych  artykułów 

żywnościowych. 

 

 Jeżeli będą zachodziły symptomy chorobowe dziecko będzie poddawane pomiarom 

temperatury. 

 

 Zgodę na pomiar temperatury wyraża Rodzic na stosownym druku oświadczenia. 

 

 Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic powinien 

przekazać kierownikowi lub Instruktorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 

 

 Rodzic / opiekun dziecka podaje numer telefonu w celu szybkiego kontaktu w razie 

niedyspozycji zdrowotnej dziecka. 

 

 Bezwzględnie zakazane jest przyjście na zajęcia do Klubu dziecka, jeżeli w domu przebywa 

ktoś na kwarantannie lub w izolacji.  
  

 Bezwzględne poinformowanie Kierownika Klubu lub Instruktorów o kontaktach z osobami 

zarażonymi COVID-19. 
 
 

Integralną częścią procedury jest oświadczenie rodzica/ opiekuna dziecka stanowiące 

załącznik do procedury. 


