Załącznik nr 2

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA SOBOTNICH ZAJĘĆ
OPIEKUŃCZYCH W TRAKCIE PANDEMII COVID 19.

1. Procedury określają warunki i zasady zachowania bezpieczeństwa wszystkich osób
przebywających w siedzibie Fundacji Nowe Pokolenie oraz określają zasady uczestnictwa w
zajęciach w trakcie pandemii COVID 19.
2. Procedury obowiązują wszystkich uczestników zajęć, interesantów, pracowników oraz inne
osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające w obiekcie Fundacji
Nowe Pokolenie
3. Uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia
zajęć zobowiązani są do podpisania OŚWIADCZENIA o zapoznaniu się z PROCEDURAMI
KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ w Fundacji Nowe Pokolenie na czas pandemii Covid-19 i ich
przestrzegania. Oświadczenie należy przekazać osobom prowadzącym zajęcia przed
rozpoczęciem pierwszych zajęć.
4. W zajęciach może uczestniczyć osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć osoby, które przebywają w domu z osobą odbywającą
kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych.
5. Uczestnicy mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.
6. Dzieci przyprowadzane przez opiekunów będą odbierane przez instruktorów przy drzwiach
wejściowych na teren obiektu Fundacji Nowe Pokolenie, przy czym obowiązuje bezwzględne
noszenie maseczek przez wszystkie osoby.
7. Zajęcia organizowane w Fundacji Nowe Pokolenie nie przewidują możliwości przebywania osób
trzecich. W czasie zajęć w obiekcie przybywają wyłącznie uczestnicy zajęć odbywający zajęcia w
danym momencie i pracownicy Fundacji Nowe Pokolenie.
8. Zajęcia odbywają się w określonym czasie, ewentualne spóźnienie może spowodować
niedopuszczenie do zajęć.
9. Każdorazowe korzystanie z obiektów wymaga zgodności z ustalonym grafikiem zajęć.
10. Uczestnicy bezwzględnie są zobowiązani przestrzegać zaleceń pracowników Fundacji Nowe
Pokolenie. Nieprzestrzeganie zaleceń skutkujące ryzykiem zdrowia i życia, może doprowadzić do
wykreślenia uczestnika z zajęć.
11. Instruktor może nie dopuścić do udziału w zajęciach osoby stwarzającej ryzyko dla zdrowia i
życia innych osób.
12. Uczestnicy zajęć organizowanych przez Fundację Nowe Pokolenie mają zakaz przynoszenia
prywatnych przedmiotów nie związanych z prowadzonymi zajęciami.
13. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia, zajęcia powinny odbywać się w sposób
bezkontaktowy.
14. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie zajęć- instruktorzy, zostały zapoznane z wytycznymi o
zasadach funkcjonowania w trakcie pandemii Covid-19 i są zobowiązane do bezwzględnego ich
przestrzegania.

15. Od osób uczestniczących w zajęciach wymagany jest bezwzględny reżim sanitarny: mycie rąk,
noszenie maseczek lub przyłbic oraz noszenie rękawiczek jednorazowych.
16. Wszystkie osoby przebywające w Fundacji Nowe Pokolenie powinny zachować dystans
społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników.
17. Obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu
osłona na nos i usta musi zostać zdjęta, należy przestrzegać bezwzględnie bezpiecznego odstępu
od innych osób.
18. Podczas zajęć ruchowych dopuszcza się nie noszenie maseczek z jednoczesnym zachowaniem
dystansu 2m pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi.
19. Obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek jednorazowych obowiązuje pracowników podczas
kontaktu z interesantami.
20. W przypadku prowadzenia zajęć, przebywania samodzielnego lub do trzech osób – pracowników
Instytucji istnieje możliwość nie stosowania maseczek. Należy jednak zachować zasady
bezpieczeństwa (dystans, dezynfekcja w przypadku kontaktu z tym samym przedmiotem).
21. Pracownicy podczas organizacji zajęć obowiązkowo posiadają na twarzy założoną maseczkę lub
przyłbicę ochronną.
22. Do pomieszczeń socjalnych i magazynowych wstęp dozwolony jest wyłącznie dla pracowników.
23. Dezynfekcja powierzchni (włączników, poręczy, klamek, blatów biurek,) przy użyciu środka
dezynfekującego o zawartości alkoholu powyżej 60% następuje po każdych zajęciach i zostaje
przeprowadzona przez wyznaczonego pracownika pilnującego reżimu sanitarnego.
24. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza znajdującego się w każdym
pomieszczeniu oraz umyć ręce.
25. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
26. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po
zakończonym dniu pracy.
27. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) wyznaczony pracownik pilnujący reżimu sanitarnego czyści
powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze,
blaty, oparcia krzeseł.

