
Organizacja zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku  

podczas trwania pandemii: 

 Na zajęcia mogą wrócić tylko dzieci od IV klasy podstawowej. 

 Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali pod opieka jednego opiekuna. 

 W czasie zajęć zapewnia się przestrzeń 4m2 dla jednego uczestnika zajęć + 4m2 dla 

nauczyciela. 

 W salach można używać i pozostawiać tylko takie przedmioty, które można skutecznie 

dezynfekować. 

 Sale, w których będą odbywać się zajęcia będą regularnie wietrzone. 

 Nauczyciele jest zobowiązany wyjaśnić uczestnikom zajęć, jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują w placówce, dlaczego zostały wprowadzone i dlaczego należy jest 

bezwzględnie przestrzegać. 

 Uczestnicy zajęć będą wpuszczani do budynku tylko na podstawie listy obecności. Obecność 

dziecka na zajęciach należy wcześniej zgłosić nauczycielowi przynajmniej dzień przed 

zajęciami. 

 Uczestnicy zajęć nie mogą zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów,  

zabawek oraz jedzenia. 

 Harmonogram zajęć został ułożony tak, aby grupy dzieci nie spotykały się na korytarzu,  

z odpowiednim marginesem czasowym potrzebnym na wywietrzenie i dezynfekcję sali. 

 Rodzice i opiekunowie doprowadzający i odbierający dzieci nie mogą wchodzić do budynku. 

 W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie dzieci zdrowe bez żadnych objawów chorobowych. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie można przyprowadzać 

dziecka i należy niezwłocznie poinformować placówkę o nałożeniu kwarantanny. 

 Przy wejściu do budynku każdorazowo dokonywany będzie pomiar temperatury przy użyciu 

termometru bezdotykowego, dzieci z temperaturą powyżej 37,1 stopni nie będą wpuszczane 

na zajęcia. 

 Każdy rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami i podpisania stosownych 

oświadczeń.  

Higiena i dezynfekcja pomieszczeń 

 Przy wejściu od budynku nalży obligatoryjnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk zgodnie 

z wywieszoną instrukcją. 

 Należy myć ręce zgodnie z instrukcjami wywieszonymi w toaletach. 

 Personel i nauczyciele powinni być zaopatrzeni w środki ochrony – przyłbice i jednorazowe 

rękawiczki, natomiast uczestnicy zajęć powinni być zaopatrzeni w maseczki.  

 Na terenie placówki nie można spożywać posiłków.  


