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Organizacja zajęć w studio tańca od 01. września 2020 r.
Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Kolejowa 21
 Do studia może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie
lub w izolacji w warunkach domowych.

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do studia i z niego odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
W drodze do i ze studia opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 Przy wejściu do budynku studia zamieszczono informację o obowiązku

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
wchodzącym do budynku studia umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji
rąk. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej

studia, tylko z najmłodszymi dziećmi, które nie są samodzielne, zachowując przy
tym zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) opiekun przygotowuje dziecko do zajęć i natychmiast opuszcza studio;
c) obowiązuje zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi
min. 1,5 m,
d) dystans od pracowników studia min. 1,5 m,
e) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 Wszystkie osoby wchodzące do studia mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.
Uczniowie zdejmują osłonę dopiero po wejściu na salę taneczną.

 Ogranicza się przebywanie w studiu osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

 Rodzice/opiekunowie dziecka są zobowiązani do udostępnienia numeru telefonu
w celu szybkiej, skutecznej komunikacji.

 Kadra studia dokonuje pomiaru temperatury uczniom, przy użyciu termometru
bezdotykowego i dezynfekuje go po użyciu w danej grupie.
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 Jeżeli pracownik studia zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, jest
zobowiązany odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze studia
(rekomendowany własny środek transportu).

 Rodzice/opiekunowie przyprowadzają ucznia i odbierają po zakończonych
zajęciach, nie zaleca się gromadzenia się uczniów i rodziców na terenie studia.
Rodzice nie mogą oczekiwać na ucznia na terenie studia, w czasie trwania zajęć.

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do studia
uczniowie bezzwłocznie myją ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, drążki wykorzystywane podczas zajęć
są regularnie czyszczone i dezynfekowane.

 Uczeń posiada własne przybory oraz odzież i obuwie do ćwiczeń (baletki, tunika,

body, itp.), które w czasie zajęć może przechowywać we własnej szafce lub
w torbie w szatni. Uczniowie nie powinni wymieniać się ww. akcesoriami
pomiędzy sobą. Każdy uczeń pije z własnej butelki i nie częstuje innych.

 W salach tanecznych używany sprzęt oraz podłoga są myte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach.

 Sale do ćwiczeń są regularnie wietrzone, a części wspólne (korytarze) co

najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie
zajęć.

 Grupy wymieniają się na zajęciach w odstępach 10-minutowych tak, aby

pomiędzy uczniami poszczególnych grup nie było fizycznego kontaktu. W tym
samym momencie w szatni mogą przebywać uczniowie tylko jednej grupy.

 Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, ćwiczenia

kontaktowe zostają ograniczone do niezbędnego minimum. Zajęcia odbywają się
bez użycia osłon ust i nosa.

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do studia niepotrzebnych przedmiotów.
 Przed wejściem do szatni obowiązuje dezynfekcja rąk.
 Ogranicza się kontakt uczniów z osobami spoza kadry studia do niezbędnego
minimum, służącego realizacji zadań studio.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
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 Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzący do studia mają

obowiązek dezynfekcji dłoni lub noszenia rękawiczek ochronnych oraz
zakrywania ust i nosa a także nieprzebywanie w stref wspólnych bez
uzasadnionej potrzeby (korytarz, szatnie, sale). Nie wolno oczekiwać na dziecko
na ternie studia.

 Uczniowie muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem po przyjściu do studia i po
skorzystaniu z toalety.

 Codzienne prace porządkowe prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy,
drążków i powierzchni płaskich, w tym blatów i włączników.

 Dezynfekcję przeprowadza się przestrzegając zaleceń producenta znajdujących

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak
aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji.

 W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone zostają plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji
rąk – instrukcje dezynfekcji.

 Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 Na terenie studia umieszcza się pojemniki na zużyte rękawice i maski
jednorazowe.
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