Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 9/2020
z dn. 26.05.2020r.

Procedury organizacji zajęć i pobytu dzieci, młodzieży i dorosłych
w Jeleniogórskim Centrum Kultury w Jeleniej Górze w warunkach zagrożenia
epidemiologicznego COVID-19


























Od dn. 01.06.2020 r. uczestnicy mogą brać udział w zajęciach organizowanych przez
JCK.
Wszyscy uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie, w dniu rozpoczęcia zajęć
zobowiązani są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem na
czas pandemii Covid-19 i zobowiązanie do jego przestrzegania oraz przekazanie go
instruktorowi przed rozpoczęciem 1-szych zajęć. Oświadczenie można pobrać ze
strony JCK lub dostępne będzie u instruktora przed rozpoczęciem zajęć.
Wszystkie osoby wchodzące do budynków JCK mają obowiązek dezynfekowania rąk
za pomocą płynu dezynfekującego lub wody z mydłem.
Przed wejściem do budynków Centrum, pracownik JCK jest uprawniony do
sprawdzenia uczestnikowi temperatury ciała.
Wszystkie osoby przebywające w JCK powinny zachować dystans społeczny
w odniesieniu do pracowników oraz innych osób wynoszący min. 2m.
Podczas przebywania w JCK wszystkie osoby (także dzieci) zobowiązane są nosić
maseczki lub przyłbice. Maseczki/przyłbice mogą być ściągane na czas zajęć.
Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci oraz osoby towarzyszące
nie mogą przebywać w budynku podczas zajęć.
Informacja na temat dopuszczalnego limitu osób w sali zostaje wywieszona na
drzwiach Sali, w której odbywają się zajęcia.
W sali odległości pomiędzy uczestnikami zajęć powinny wynosić min. 1,5 m.
Przybory i pomoce po zajęciach będą czyszczone i dezynfekowane.
Po każdych zajęciach dezynfekowane będą powierzenie dotykowe – poręcze, klamki,
włączniki światła,
uchwyty,
poręcze krzeseł
i powierzchnie płaskie,
z odnotowaniem wykonanej dezynfekcji na liście porządkowej.
Sala będzie wietrzona w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
Zajęcia powinny odbywać się bezkontaktowo, należy ograniczyć aktywności
sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczestnikami.
Zabrania się uczestnikom przynosić niepotrzebnych przedmiotów na zajęcia w JCK.
Uczestnicy i prowadzący powinni ograniczyć kontakt z pracownikami administracji
i obsługi sprzątającej do absolutnego minimum.
Na zajęciach mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych,
nie mające kontaktu z osobą co do której podejrzewane jest zarażenie COVID-19
(kwarantanna, izolacja, choroba, itp.) w przeciągu ostatnich 2 tygodni. Dotyczy to
także rodziców/opiekunów przyprowadzających dzieci na zajęcia.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem, osoba ta powinna natychmiast przerwać pracę i udać
się transportem indywidualnym do domu.
Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby będzie odizolowane
w odrębnym wyznaczonym pomieszczeniu (pomieszczenie nr 107 w przypadku
budynku przy ul. 1 Maja lub pomieszczenie nr 212 w przypadku budynku przy ul.
Bankowej). Rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni w celu
natychmiastowego odebrania dziecka z JCK.
O przypadkach wskazujących na możliwość zakażania koronawirusem zostanie
powiadomiona Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze.
We wszystkich obiektach obowiązuję zakaz korzystania z szatni.
Procedury obowiązują do odwołania.
Za przestrzeganie procedur podczas zajęć odpowiada instruktor prowadzący zajęcia.

