REGULAMIN PRACY REDHOOD ARTSTUDIO S.C. NA CZAS TRWANIA EPIDEMII COVID-19
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Witamy Państwa uśmiechem i skinieniem głowy – bez podawania sobie rąk.
W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci chore (z wyraźnymi objawami choroby zakaźnej) lub
podejrzane o możliwość zarażenia koranawirusem, przebywające na kwarantannie lub mające
kontakt w ostatnim czasie z osobą zakażoną, izolowaną lub u której podejrzewa się możliwość
zakażenia koronawirusem. Oceny stanu zdrowia dziecka będziemy dokonywać każdorazowo
przed zajęciami, na podstawie POMIARU TEMPERATURY CIAŁA. W przypadku, kiedy będzie
ona przekraczać 37,5 stopni Celsjusza niestety nie będą mogli Państwo wejść do studia.
Przed pierwszymi zajęciami prosimy o wypełnienie ANKIETY EPIDEMIOLOGICZNEJ dot. dziecka.
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie pracownika/właścicieli Redhood Artstudio o
nastąpieniu zmiany danych zwartych w ankiecie tj. o zakażeniu/podejrzeniu zakażenia/objęciu
kwarantanną itp. dziecka lub członków jego rodziny.
W obiekcie obowiązuje zakaz przebywania osób (rodziców/dzieci/pracowników) z
niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub
poddaną kwarantannie; w powyższe sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z
teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia
ratunkowego. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH U
KTÓREGOŚ Z DZIECI LUB PRACOWNIKÓW BĘDĄ STOSOWANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA
NA WYPADEK WYSTĄPIENIA SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM U
PRACOWNIKA/KLIENTA.
Przy wejściu do studia przygotowaliśmy dla Państwa środki do dezynfekcji rąk.
Do studia wchodzimy wyposażeni w osłonę ust i nosa dot. również Rodziców. Kursanci po szkole
poruszają się w maseczkach (lub innych osłonach ust i nosa).
Rodziców/Opiekunów prosimy o oczekiwanie na dzieci przed budynkiem studia.
Rodzice/Opiekunowie proszeni są o wchodzenie do studia pojedynczo, wyłącznie do strefy
przedsionka oraz zachowanie dystansu od innych osób wynoszącego min 2 m.
Opłaty za czesne prosimy o dokonywanie przelewem.
Ze względu na ograniczoną liczbę osób mogących przebywać w studio prosimy o punktualne
stawiania się na zajęcia i punktualne odbieranie dzieci. W trakcie przerw pomiędzy zajęciami
sale będą wietrzone i dezynfekowane. Dzieci nieodebrane z zajęć punktualnie będą zmuszone
oczekiwać na rodziców przed budynkiem studia.
Szatnia w studio pozostaje tymczasowo zlikwidowana. Dzieci proszone są o niezabierane ze sobą
zbędnych ubrań wierzchnich oraz innych rzeczy.
Nauczyciele i inni pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej
przestrzeni szkoły, wynoszący min. 2 m.
Przebywanie osób z zewnątrz w placówce zostaje ograniczone do niezbędnego minimum, z
zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w
odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie
zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły oraz
powiatowa stacja epidemiologiczna.
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W Sali zajęć może przebywać max 10 dzieci plus jedna osoba prowadząca zajęcia.
W salach, w których przebywa grupa, zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wszystkie przedmioty wykorzystywane podczas zajęć
będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
W salach zostały zachowane bezpieczne odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów. Na
każdego ucznia przypada 10m2 powierzchni sali.
Uczniowie proszeni są o zachowywanie dystansu 2 m od innych osób.
Uczniowie proszeni są o korzystanie z własnych przyborów. Zakazuje się korzystania z przyborów
Redhood Artstudio.
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.
Uczestnicy zajęć po każdych zajęciach zobowiązani są do zabrania swojej pracy i przyborów
malarskich/rysunkowych do domu. Prace nieskończone należy przynieść na kolejne zajęcia.
Po każdych zajęciach stanowiska pracy uczniów są sprzątane i dezynfekowane.
Sale będą wietrzone co zajęcia, w czasie przerwy oraz dezynfekowane.
Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w zależności od potrzeb. Grupa spędza przerwy
pod nadzorem nauczyciela z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
Ograniczona zostaje aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
Zapewniona zostanie organizacja pracy i koordynacja, która utrudni stykanie się ze sobą
poszczególnych grup uczniów.
Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.
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Przy wejściu głównym zostaną umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej, , z którą należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.
Przed wejściem do budynku szkoły zostanie umożliwione skorzystanie z płynu dezynfekującego
do rąk oraz zamieszczona informacja o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk
przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
Pomieszczenia będą dezynfekowane i wietrzone po każdych zajęciach.
Regularnie (kilka razy w ciągu dnia tj. przed i po każdych zajęciach) będą czyszczone
powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, drzwi do
szatani, łazienek i recepcji, poręcze, blat recepcji, stoły, włączniki świateł.

Zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby elastycznie dostosować się do Państwa potrzeb i zapewnić
Państwu i Państwa dzieciom maksymalne bezpieczeństwo. W przypadku dodatkowych pytań prosimy
o kontakt.

REGULAMIN PRACY REDHOOD ARTSTUDIO S.C. NA CZAS TRWANIA EPIDEMI COVID-19 W POLSCE
OBOWIĄZUJE WSPÓLNIE Z REGULAMINEM REDHOOD ARTSTUDIO NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

