PROCEDURY realizacji warsztatów przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych
ozaszkolnych
„Szkoły Alfa i Omega” dotyczące BHP
PROCEDURA DLA RODZICA
W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym organizacja warsztatów w Roku
Szkolnym 2021/22,, będzie wymagała dodatkowych czynności i zachowań opisanych
w kolejnych punktach:
1. W warsztatach może uczestniczyć wyłącznie dziecko zdrowe oraz to,
to które nie
przebywa w domu z osobą w kwar
kwarantannie
antannie lub w izolacji domowej.
2. Każdemu dziecku przed wejściem do sali/placówki mierzona jest każdorazowo
temperatura ciała.
3. Każde dziecko przed wejściem do sali/placówki dezynfekuje ręce przy użyciu
dyspensera bezdotykowego.
4. Rodzic/opiekun prawny pozostawia dziecko pod opieką edukatora w salis
poczekalni, nie wchodzi do innych sal. Rodzic podczas pobytu w placówce
posiada maseczkę oraz przy wejściu dezynfekuje każdorazowo ręce. Obowiązek
zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całej placówki rodziców/opiekunów
rodziców
przyprowadzających i odbierających dzieci.
5. Dzieciom nie wolno
lno wnosić na teren placówki/sali zbędnych rzeczy: maskotek,
telefonów komórkowych, książek oraz innych zabawek.
6. Dzieci w pierwszym dniu warsztatów zapoznają się z zasadami BHP dotyczącymi
w szczególności zapobiegania zarażeniu się Covid-19.
7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych dzieci lub
rodziców podczas pobytu w domu (kaszel, duszności, podwyższona temperatura
ciała), rodzic niezwłocznie powiadamia dyrektora placówki i nie przyprowadza
przy
dziecka na zajęcia.. Dzieci powinny pozostać w domu, a rodzic skontaktować się
telefonicznie ze stacją sanitarno
sanitarno-epidemiologiczną,
epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w
razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112
112.
Powyższa procedura obowiązuje do odwołania i dotyczy działań na terenie
placówki „Szkół Alfa i Omega”.
Procedury związane z COVID
COVID-19
19 w innych miejscach, w których odbywają się nasze zajęcia,
regulowane są szczegółowo przez te placówki (szkoły, przedszkola itp.).
Obecnie nie jest wymagane podpisanie żadnego dodatkowego Oświadczenia o stanie
zdrowia dziecka. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, wszyscy rodzice/opiekunowie zostaną o tym
fakcie powiadomieni.
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PROCEDURA DLA EDUKATORA
1. Przy wejściu na zajęcia nauczyciel zobowiązany jest do dezynfekcji własnych rąk
oraz pomoc przy dezynfekcji rąk dzieci
dzieci.
2. Każdy edukator przed rozpoczęciem kolejnego cyklu zajęć zobowiązany jest do
zapoznania się z zawierając
zawierającymi nazwę, adres oraz numer telefonu
fonu do najbliższej
stacji sanitarno-epidemiologicznej
epidemiologicznej, adres oraz numer telefonu najbliższego
oddziału zakaźnego, numery telefonów do służb medycznych
medycznych, numer infolinii
NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
3. Kontakty do rodziców i wszelkie informacje na temat uczestników znajdują się w
dziennikach zajęć.
4. Stoliki w sali należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy dziećmi zachowany był
co najmniej 1,5-metrowy
metrowy odstęp w każdym kierunku
kierunku.
5. Sale należy wietrzyć, mniej więcej co godzinę w trakcie zajęć (jeżeli pogoda
p
na to
pozwala).
6. Codziennie wykonywane są we wszystkich pomieszczeniach placówki oraz
miejscach, w których odbywają się nasze warsztaty, prace porządkowe, ze
z
szczególnym
uwzględnieniem
utrzymywania
w
czystości
ciągów
komunikacyjnych, dezynfekowania po
powierzchni
wierzchni dotykowych: poręczy, klamek,
włączników światła, klawiatur, myszek, tabletów, uchwytów, poręczy krzeseł i
powierzchni płaskich, a także krzeseł i stolików.
7. Codziennie należy dezynfekować
ezynfekować oraz ozonować pomieszczenia, klocki, roboty i
inne przybory i przyrządy edukacyjne. Przeprowadzając dezynfekcję, trzeba
ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka
do dezynfekcji. Ważne jest przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych
nych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby dzieci nie były
narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Wszystkie
czynności dezynfekcyjne ujęte w pkt. 7 wykonuje się po skończonych zajęciach w
danym dniu.
8. Jeżeli dziecko przejawia niepokoją
niepokojące objawy choroby, edukator informuje o tym
fakcie dyrektora placówki
placówki, który zapewnia odizolowanie dziecka z zapewnieniem
minimum 2 m odległości od innych osób oraz niezwłocznie powiadamia
rodziców/prawnych
/prawnych opiekunów
opiekunów. Dyrektor placówki informuje
nformuje także właściwą
powiatową stację sanitarno
sanitarno-epidemiologiczną,
epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia dziecka – także pogotowie ratunkowe.
9. W przypadku wystąpienia u edukatora/pracownika
pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie kor
koronawirusem,
onawirusem, zostaje on
niezwłocznie odsunięty od pracy, powiadomiona zostaje właściwa
właściw miejscowo
stacja sanitarno-epidemiologiczna,
epidemiologiczna, a edukator stosuje się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń.
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