Wytyczne sanitarne
1. Po wejściu do budynku należy dokładnie umyć ręce ciepłą wodą i mydłem oraz je
zdezynfekować. Zapewniamy stały dostęp do płynu dezynfekującego.
2. Zastrzegamy sobie prawo do odesłania do domu uczestnika zajęć, który ma objawy
chorobowe.
3. Należy regularnie myć ręce (po wizycie w toalecie, po skończonym treningu itp).
4. Na terenie budynku jest całkowity zakaz jedzenia. Pić można jedynie z własnej, podpisanej
butelki. Dzieci do 5 roku życia muszą zostawić swój bidon/butelkę u rodzica lub u trenera.
5. Pracownicy recepcji Szkoły Tańca Dance4Kids zaopatrzeni będą w indywidualne środki
ochrony osobistej- maseczki, płyn do dezynfekcji.
6. Podczas treningu w sali tanecznej nie ma obowiązku posiadania maseczki, zarówno przez
trenera, jak i dzieci. Osoby przebywające na holu, w szatni oraz w toalecie zobowiązane
są do zakrywania ust i nosa.
7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty i instrukcje z zasadami
prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
9. Na bieżąco będą dezynfekowane toalety, klamki, poręcze itp.
10. Obowiązujący w czasie pandemii grafik został stworzony w taki sposób, aby ograniczyć
kontakt między grupami.
11. Po zajęciach sale treningowe będą wietrzone.
12. Zostały rozdzielone drogi wejścia i wyjścia z budynku. Prosimy się do nich stosować.
13. Prosimy o punktualne przywożenie i odbieranie dzieci (najwcześniej 5 min przed
rozpoczęciem zajęć i po 5 minut po zakończeniu zajęć). Poczekalnia dostępna jest dla jednego
rodzica/opiekuna dziecka do 5-tego roku życia. Rodziców dzieci starszych prosimy o nie
przebywanie w budynku. Sugerujemy, by dzieci nie były przyprowadzane na zajęcia przez
seniorów i osoby wysokiego ryzyka zachorowania.
14. Obowiązuje zakaz ćwiczenia na boso, w napalcówkach i bezpalcówkach. Należy mieć
odpowiednie obuwie zmienne lub skarpetki (ubrane na całą stopę).
15. Po wejściu do budynku i dezynfekcji rąk należy obowiązkowo zgłosić się do recepcji w celu
zmierzenia temperatury. Obowiązuje w przypadku zaostrzenia restrykcji.
16. W budynku wydzielona jest izolatka.
………………………………………………………………………………………………………Data
Podpis rodzica/opiekuna

OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem funkcjonowania zajęć w Szkole
Tańca Dance4Kids obowiązującym w czasie pandemii oraz przedstawiłam/em treść
regulaminu mojemu dziecku- uczestnikowi zajęć.
2. Oświadczam, że w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dzieckauczestnika zajęć nie przyprowadzę go na zajęcia do Szkoły Tańca Dance4Kids i
niezwłocznie poinformuję o tym fakcie kadrę Szkoły Tańca Dance4Kids.
3. Oświadczam, że moja najbliższa rodzina (w tym uczestnik zajęć) nie jest objęta
kwarantanną.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
Data Podpis rodzica/opiekuna

