Zasady bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczestników zajęć
Akademii Młodego Wojownika Kung Fu
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA AKADEMII MŁODEGO WOJOWNIKA KUNG FU
UWZGLĘDNIAJĄ WEWNETRZNE PPROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 110 W KRAKOWIEW CZASIE EPIDEMII

ZASADY OGÓLNE
Zasady określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich
podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego
z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na zapis i przyprowadzenie dziecka na treningi
w ramach Akademii Młodego Wojownika Kung Fu jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE.

Zapis dziecka na zajęcia prowadzone przez Akademie Młodego Wojownika Kung Fu jest
dobrowolny. Uczestnicy zajęć podlegają niżej wymienionym zasadom bezpieczeństwa. Nie
przestrzeganie tych zasad będzie skutkować ze skreśleniem z listy uczestników zajęć Akademii
Młodego Wojownika Kung Fu.
1. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce szkoły osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt
telefoniczny lub mailowy. Opłaty mogą być dokonywane wyłącznie przelewem.
2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego
obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
3. Wchodząc do budynku należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu
sanitarnego:
• zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
• zakrycie nosa i ust,
• obowiązkowa dezynfekcja rąk,
4. Dodatkowo obowiązuje:
• zakaz przemieszczanie się po szkole, tylko w wyznaczonych strefach,
• ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
ŻÓŁTA / CZERWONA STREFA
1. W sytuacji niezaliczenia miasta do strefy „żółtej” lub„ czerwonej” treningi Akademii
Młodego Wojownika Kung Fu będą odbywać się w szkole w trybie stacjonarnym.
2. W przypadku zaliczenia Krakowa do strefy „żółtej” zajęcia będą musiały być
dostosowane do wytycznych odgórnych:
a. Ograniczenia częściowe zależne od wytycznych – dającej możliwość
ewentualnego zmniejszenia liczby osób w grupie, lub liczby zajęć do 1 raz w
tygodniu, w zależności od odgórnych wytycznych.
b. Trenowania zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas
określony i wprowadzeniu zajęć indywidualnych w postaci treningów
personalnych (odrębny cennik usług online).
3. W przypadku zaliczenia miasta Krakowa do strefy „czerwonej” o ile będzie to
konieczne, zostanie podjęta decyzja o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia
trenowania zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony
czas i wprowadzeniu zajęć indywidualnych w postaci treningów personalnych (odrębny
cennik usług online)

WEJŚCIE DO SZKOŁY
Dziecko w pierwszym dniu treningowym musi mieć ze sobą wypełnione oświadczenie
rodziców/prawnych opiekunów. Bez oświadczenia wejście na teren szkoły nie będzie możliwe.
Podpisane oświadczenie składają rodzice/prawni opiekunowie w pierwszym dniu przyjścia na
trening w nowym roku szkoleniowym, po przerwie świąteczno-noworocznej oraz po feriach
zimowych.
1. Dziecko jest przyprowadzane do szkoły przez rodziców/opiekunów prawnych
wyłącznie do wejścia bocznego do szkoły (od strony boisk).
2. Należy przybyć punktualnie nie wcześniej niż 10 min przed zajęciami.
3. Dziecko należy odebrać nie później niż 5 min po zakończeniu zajęć.
4. Do godziny 19.00 wszyscy muszą opuścić teren szkoły.
5. Do szkoły może przyprowadzić dziecko i odebrać go ze szkoły wyłącznie wskazana
przez rodziców/opiekunów prawnych, jako osoba upoważniona do przyprowadzania
i/lub odbierania dziecka ze szkoły bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
6. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dziecka odbieranego ze szkoły przez osobę przez nich upoważnioną do odbioru dziecka.
7. Do budynku szkoły wchodzi wyłącznie uczeń.
8. Uczestnicy zajęć we wspólnych przestrzeniach /szatnie, korytarze/ noszą maseczki,
mogą je zdjąć dopiero na sali gimnastycznej. Dzieci opuszczając sale, także muszą
założyć maseczkę. Dopuszcza się także noszenie przyłbic, zamiast maseczek. Podczas
treningu nie ma obowiązku noszenia maseczki.
9. Uczniowie wchodzą do szkoły bez pomiaru temperatury. Jeżeli jednak uczeń wykazuje
objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych nie będzie mogło uczestniczyć w
zajęciach i musi być natychmiastowo odebrane ze szkoły.
10. Dziecko przy wejściu do szkoły jest zobowiązane do założenia maseczki i dezynfekcji
rąk, płynem dezynfekującym udostępnionym przez szkołę. W wyjątkowych sytuacjach
(np. alergia skórna) dziecko zobowiązane jest umyć dłonie zgodnie z instrukcją mycia
we wskazanej przez pracownika szkoły łazience.
11. Po dezynfekcji rąk i wejściu do szkoły uczeń pozostawia odzież wierzchnią oraz
zmienia obuwie w wyznaczonych miejscach.
12. Dziecko powinno oczekiwać na rozpoczęcie zajęć spokojnie, zachowując 1,5 metrowy
dystans.
13. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
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WYTYCZNE DLA RODZICÓW
Na treningi można przyprowadzać/może przyjść tylko dziecko zdrowe - bez jakichkolwiek
objawów chorobowych.
Nie można przyprowadzić dziecka na treningi, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji.
Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w Akademii Młodego
Wojownika Kung Fu w czasie trwania epidemii COVID-19.
Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery
telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko
powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać
ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania, a także zachowanie odległości od innych dzieci.

