REGULAMIN procedur, zasad i dobrych praktyk higienicznych
Podczas zajęć w Akademii Nauki w Rzeszowie
w związku ze stanem pandemii spowodowanej przez COVID-19

W związku ze stanem pandemii i stanem epidemiologicznym w Polsce, organizacja
zajęć możliwa jest tylko w wysokim standardzie sanitarnym, przy ogromnej
świadomości, odpowiedzialności i reżimie działań prewencyjnych. Wszyscy rodzice,
którzy będą chcieli przyprowadzić dzieci, będą zobowiązani do stosowania się do
wytycznych opisanych w rozporządzeniu MEN, MSRiP, GIS oraz procedur zawartych
w poniższym Regulaminie.
Jednocześnie należy pamiętać, iż mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ
prowadzący i kadrę placówki, może dojść do bezpośredniego zakażenia, za które
Akademia Nauki w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności.
Zajęcia będą odbywać się w godzinach 15.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku.

I. Uczęszczanie dzieci na zajęcia
1. Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów
chorobowych, gotowe (emocjonalnie i fizycznie) do uczestniczenia w zajęciach
grupowych. Rodzic zanim przyprowadzi dziecko musi się upewnić, że dziecko nie ma
temperatury, oraz że nie ma żadnych symptomów infekcji.
3. W przypadku objawów spowodowanych alergią, konieczne jest dostarczenie
zaświadczenia od lekarza.
4. Do Akademii Nauki nie mogą uczęszczać dzieci mieszkające w domu z osobą
przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

II. Organizacja pracy zajęć.
1. Zajęcia odbywać się w grupach do 12 osób.
2. Każdą grupą będzie opiekował się 1 trener.
3. Z sal usunięte zostają przedmioty, których nie można dezynfekować. Wszystkie
ręczniki materiałowe, ścierki i itp. zostają zastąpione jednorazowymi.
4. Dzieci nie przynoszą do Akademii Nauki niepotrzebnych przedmiotów, zabawek,
pluszaków.
5. Sala jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.
6. Jeśli u dziecka zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji (między
innymi takie jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione
oczy, katar – nawet przezroczysty, ból brzucha lub problemy żołądkowe,
nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.) będą zgłaszane rodzicom w trybie
natychmiastowym. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 30 minut od
zgłoszenia tego faktu przez opiekuna. Do tego czasu dziecko przebywa odizolowane
w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu pod opieką pracownika,
wyposażonego w środki ochrony osobistej.
7. Dzieci oraz pracownicy Akademii nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust podczas
zajęć.

II. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci
1.
Zostaje ograniczona możliwość przebywania osób trzecich oraz
rodziców/opiekunów na terenie Akademii. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko
sprzed drzwi sali.
2. Dzieci mogą być przyprowadzane na zajęcia wyłącznie przez osoby zdrowe.

III. Higiena, czyszczenia i dezynfekcji przedmiotów i sprzętów
1. Przy wejściu znajduje się punkt dezynfekcji rąk – osoby wchodzące mają
obowiązek zdezynfekować ręce, zgodnie z instrukcją.
2. Trenerki mają obowiązek regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować,
aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do Akademii, przed jedzeniem na
przerwie i po skorzystaniu z toalety.
3. Trenerki mogą korzystać z osłony twarzy, jeśli czują taką potrzebę.
6. Dezynfekcja toalet wykonywana jest min. raz na godzinę.
7. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony przy użyciu detergentu lub
dezynfekowany.
8. Wieszaczki na koniec dnia powinny zostać puste aby zapewnić ich dezynfekcję.

IV.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika Akademii.
1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe.
2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pracownik zostaje w domu,
powiadamia dyrekcję oraz kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym i postępuje zgodnie z zaleconą
procedurą.
3. Organizator po otrzymaniu informacji o niepokojących objawach u pracownika,
mogących świadczyć o zakażeniu COVID-19 odsuwa pracownika od pracy,
wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci, powiadamia rodziców dzieci już obecnych,
powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do
wydawanych instrukcji i poleceń

4 . Obszar, w którym poruszał się pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu,
zdezynfekować powierzchnie dotykowe.
Decydując się na przyprowadzanie dziecka na zajęcia rodzic oświadcza iż:
1. Zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania wymienionych powyżej zasad,
2. Akceptuje podejmowanie przez pracowników Akademii Nauki zawartych powyżej
procedur,
3. Zobowiązuje się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych
przez pracowników Akademii, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak
najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich
podopiecznych oraz dla osób przebywających.

