Procedura bezpieczeństwa
w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
podczas organizacji zajęć akrobatyczno-artystycznych Fundacji Wspierania Kultury Ruchu OCELOT oraz Fundacji OCELOT
Junior
Na podstawie:
- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie środków bezpieczeństwa w szkołach publicznych i niepublicznych oraz
obiektach edukacyjnych (Dz. U z 22.012003r.) z późniejszymi zmianami,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 325), art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz.
284 i 322) z późniejszymi zmianami
- wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z 30 kwietnia 2020 r.
- wytycznych Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z 30 kwietnia 2020 r.
- wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
- dodatkowych wytycznych dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły
z dnia 14.05.2020
- wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych dla edukacji wczesnoszkolnej z dnia 15 maja 2020 r.
- wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół w zakresie konsultacji z nauczycielami w szkole z dnia z dnia 15 maja 2020 r.
W przypadku użycia w niniejszej procedurze słowa:
Uczestnik - należy przez to rozumieć Podopiecznego Fundacji,
Pracownik - należy przez to rozumieć wszystkich pracowników w tym trenerów oraz wolontariuszy Fundacji,
Zajęcia - należy przez to rozumieć zajęcia organizowane na Sali treningowej przez Fundację

CEL PROCEDURY
1. Podstawowym celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i pracownikom. Bezpieczeństwo dzieci i
pracowników może być zagrożone w przypadku kontaktu z osobami chorymi.
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PROCEDURY
1. Przedmiotem procedury jest:
a) określenie zasad profilaktyki zarażenia koronawirusem na terenie Sali treningowej oraz w wyznaczonych strefach,
b) określenie zasad postępowania z osobą chorą (ujawnienie objawów)
2. Zakres stosowania dotyczy uczestników zajęć, wszystkich pracowników i wolontariuszy, a także rodziców i opiekunów prawnych
dzieci.
§1.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
1. Realizacja zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministra Zdrowia
 Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej (maseczki – ew. przyłbice, rękawiczki jednorazowe)
 bezwzględne przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym częste mycie rąk)
 Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem i dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus
osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.
 stosowanie zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do
zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie
przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
 zachowanie bezpiecznej odległości
Należy zachować co najmniej 2 metr odległości pomiędzy osobami.
 unikanie dotykania oczu, nosa i ust
Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na
siebie.
 Obserwacja objawów – mierzenie temperatury przy wejściu na salę treningową termometrem bezdotykowym oraz w
przypadku podejrzenia stanu podgorączkowego u dziecka.
 Umieszczenie w salach i toaletach instrukcji mycia rąk.
 systematyczna dezynfekcja powierzchni.
 Dezynfekcja powierzchni częstego kontaktu.
 Umieszczenie pojemnika z płynem dezynfekującym przy wejściach: głównym do budynku oraz przy wejściu na salę
treningową.
 Przygotowanie izolatki na terenie budynku.

§2.
OBOWIĄZKI RODZICÓW
Do obowiązków rodziców należy w szczególności:
1. nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
2. przyprowadzenie na zajęcia tylko zdrowe dziecko – bez jakichkolwiek objawów chorobowych;
3. zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia, a jeśli temperatura
ciała wynosi powyżej 37 ºC, pozostanie w domu.
4. regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem.
5. brak podawania ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
6. regularne przypominanie dziecku o procedurach i obostrzeniach sanitarnych
7. nie pozwalanie dzieciom na przynoszenie na zajęcia rekwizytów sportowych: skakanki, gumy, zabawki itp. (względy sanitarne)
8. zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;
9. informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego;
10. niezwłoczne odbieranie telefonów i natychmiastowe przybycie na salę treningową jeżeli zaistnieje taka konieczność.
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§3.
PRACA FUNDACJI W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM
Dzieci na zajęcia są przyprowadzane o ustalonych godzinach według harmonogramu grup do jakich zostały zapisane. Dziecko,
którego nie ma na liście obecności w danej grupie nie może brać udziału w zajęciach akrobatyczno-artystycznych.
Rodzic lub osoba upoważniona odprowadza dziecko do wydzielonej strefy (korytarz prowadzący do Sali treningowej).
Jednego uczestnika przyprowadza jeden Rodzic/Opiekun Prawny. Rodzic ma obowiązek założenia maseczki lub przyłbicy
ochronnej oraz dezynfekcji rąk po wejściu do wnętrza budynku. Rodzic pilnuje aby dziecko zdezynfekowało ręce po wejściu
do budynku oraz trzymało wyznaczony odstęp min 2 m między kolejnymi osobami.
W przypadku, gdy w wydzielonej strefie, nie ma możliwości zachowania prawidłowych odległości dystansu społecznego,
pozostałe osoby oczekują na wejście do budynku na zewnątrz.
Dziecko na zajęcia przychodzi przebrane w strój sportowy, ściąga obuwie przed wejściem na salę treningową. Dzieci ćwiczą w
skarpetkach, ewentualnie w baletkach – wtedy konieczne jest spryskanie obuwia płynem dezynfekującym przed wejściem na
salę treningową.
Dziecko odbierane jest przez trenera (między trenerem a rodzicem musi być zachowana odległość co najmniej 2 metrów z
zastosowaniem środków ochronnych (maseczka/przyłbica ochronna).
Po przyjęciu dziecka trener mierzy mu temperaturę oraz pilnuje by dziecko zdezynfekowało ręce przed wejściem na salę
treningową.
Rodzic lub osoba upoważniona czeka na wynik pomiaru temperatury dziecka. Jeśli temperatura dziecka jest wyższa niż 37 ºC
zabiera je ze sobą do domu.
W przypadku braku możliwości dezynfekcji - Trener prowadzi dziecko do łazienki, aby umyło ręce, a następnie odprowadza je
na salę treningową.
Procedury obowiązują do odwołania.
§4.
HIGIENA I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu na zajęcia i po
skorzystaniu z toalety.
Trenerzy i wolontariusze Fundacji wykonują prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości
toalet i Sali treningowej, dezynfekcji powierzchni dotykowych tj.: poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, włączniki.
Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do
dezynfekcji oraz ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak
aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
Trenerzy i wolontariusze Fundacji są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki,
maseczki lub przyłbice na usta i nos.
§5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.
2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie w jakim zostały wprowadzone.

