
Zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOKSiR w Przystajni 

podczas trwania epidemii koronawiarusa. 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 

Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania poniższych zaleceń: 

• Obowiązkowa dezynfekcja rąk środkiem na bazie alkoholu (min. 60%) przed rozpoczęciem zajęć. 
• Korzystanie, w miarę możliwości, z własnych instrumentów w czasie nauki gry. 
• Zachowanie, w miarę możliwości, bezpiecznej odległości od instruktora (2 metry) 
• Podczas kaszlu i kichania zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką (wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce). 
• Zakazu uczestnictwa w zajęciach z objawami kataru, kaszlu, gorączki, duszności, wysypki, bólu mięśni. 
• Podpisania zgody na uczestnictwo w prowadzonych zajęciach. 

Ze względów sanitarnych rodzice/opiekunowie uczestników zajęć nie wchodzą do budynku GOKSiR.                        
W przypadku wejścia do budynku, obowiązuje nakaz noszenia maseczki. 

 

ZAJĘCIA GRUPOWE 

1. Warunkiem udziału w zajęciach jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka albo pełnoletniego uczestnika zajęć zgody na 
udział w zajęciach odbywających się w zaistniałych warunkach. 

2. Dzieci i osoby dorosłe z objawami infekcji nie powinni wchodzić do budynku GOKSiR.                   
W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u uczestnika zajęć lub ewentualnego kontaktu kogokolwiek z domowników z osobą 
zakażoną, rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić organizatora zajęć i odwołać udział w zajęciach.     
W przypadku pojawienia się objawów infekcji u uczestnika zajęć podczas pobytu w placówce, rodzice są niezwłocznie informowani o tym fakcie 
a instruktor przerywa zajęcia i niezwłocznie wyprowadza z sali pozostałych uczestników zajęć, zapewniając im izolację i bezpieczeństwo do 
momentu odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego.                           
O zaistniałej sytuacji instruktor informuje Dyrektora GOKSiR. 



3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczestników zajęć muszą na zewnątrz budynku (przed drzwiami wejściowymi) 
zachować dystans w stosunku do innych osób wynoszący minimum 2 m. Ze względów sanitarnych rodzice/opiekunowie uczestników zajęć nie 
wchodzą do budynku GOKSiR. 

4. Każda sala, w której prowadzone są zajęcia, wietrzona jest nie rzadziej niż po 45 min., podczas zmiany grup, a w razie potrzeby także 
podczas zajęć. 

5. Harmonogram zajęć odbywających się w GOKSiR w Przystajni opracowany został tak, aby wyeliminować możliwość kontaktu i mieszania się 
uczestników z różnych grup oraz umożliwić dezynfekcję sali i sprzętu na kolejne zajęcia. 

6. Personel sprzątający przeprowadza pełną dezynfekcję sal dydaktycznych, pomieszczeń biurowych, toalet i ciągów komunikacyjnych 
(podłogi, powierzchnie robocze, poręcze schodów, klamki, uchwyty, włączniki światła, stoły, krzesła, sprzęt nagłaśniający, myszki, klawiatury 
komputerowe itp.). 

7. Instruktor ma prawo odmówić prowadzenia zajęć z uczestnikiem u którego widoczne są objawy sugerujące możliwość zakażenia 
koronawirusem. 

 

 

 

 


