Mikołów 28 września 2020 r.

Aneks nr 1 do
PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD RYGORU
SANITARNEGO
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
obowiązujące w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie.

pkt 6 - skreślono
6 a) W zależności od specyfiki zajęć jest możliwość prowadzenia zajęć w całości składu
osobowego zespołów, o połączeniu składów zespołów decyduje nauczyciel prowadzący
zajęcia.
pkt 7 - skreślono
7 a) Wprowadza się całkowity i bezwzględny zakaz przynoszenia żywności i jego spożywania
na terenie placówki (kanapki, batony, chipsy, itp.) Zakaz ten również dotyczy
przygotowywania herbat dla uczestników zajęć. Korzystanie z napojów własnych
przyniesionych przez wychowanków odbywa się tylko i wyłącznie w określonym czasie
wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia. Każdy napój jest uprzednio podpisany przez
wychowanka.
pkt 8 - skreślono
8 a) Wszyscy przebywający na terenie placówki zobowiązani są do częstego mycia
i dezynfekowania rąk. Wychowanek może przynieść swoje chusteczki do dezynfekcji lub płyn
(podpisany) w przypadku uczuleń na inne środki dezynfekujące niewiadomego pochodzenia.
W przypadku silnej alergii na środki dezynfekujące wychowanek zobowiązany jest do umycia
rąk mydłem.
pkt 13 - skreślono
13 a) Na czas wejścia uczestnika do placówki, oczekiwania na wejście do sali zajęć oraz
poruszania się po budynku uczestnik zajęć musi mieć zasłonięte usta i nos. Kumulowanie się
w korytarzu przez wychowanków w maseczkach jest dozwolone i nie stanowi zagrożenia.
Po zajęciu miejsca w sali, uczestnik może zdjąć maseczkę, jednak zobowiązany jest
do zasłaniania ust i nosa podczas kontaktu z nauczycielem i innymi uczestnikami zajęć,
gdy niemożliwe będzie zachowanie bezpiecznej odległości (mniej niż 1,5 metra).
pkt 14 - skreślono
14 a) Od dnia 05 października 2020 r. (poniedziałek) do odwołania rodzic/opiekun prawny
jest zobowiązany do zapewnienia dziecku we własnym zakresie obuwia zmiennego lub ochrony
na buty w postaci jednorazowych ochraniaczy albo folii na buty (zapis ten zgodny ze Statutem
- § 20 pkt. pkt. 16a) . W przypadku niezapewnienia takiej ochrony, uczestnik nie będzie mógł
uczestniczyć w zajęciach lub będzie zobowiązany do pozostawienia swojego obuwia
w wyznaczonym miejscu przez nauczyciela i udania się na zajęcia.

pkt 25 - skreślono
25 a) Ze względu na sytuację epidemiologiczną uczestnicy zajęć są zobowiązani
do punktualnego przybycia na zajęcia do placówki .
pkt 40 - skreślono
40 a) Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z placówki OPP w Mikołowie:
 dzieci samodzielnie przygotowują się do zajęć,
 osoba przyprowadzająca dziecko nie może wejść do placówki,
 rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani do osobistego odbioru dziecka przy drzwiach
wejściowych - z zachowaniem bezpiecznej odległości (min. 1,5 m) od pozostałych
oczekujących - i zgłoszenia nauczycielowi fakt odebrania dziecka. Ze względu
na bezpieczeństwo uczestnik nie posiadający zgody rodzica/ opiekuna prawnego
na samodzielny powrót do domu nie może opuścić terenu placówki i iść do samochodu,
w którym czeka rodzic/ opiekun prawny (prosimy rodziców o podejście do drzwi placówki,
tak, by nauczyciel zobaczył osobę odbierającą dziecko z placówki  ).

