do SPECJALNY REGULAMIN PRZEBYWANIA NA SALACH TANECZNYCH I

PRZESTRZENIACH CENTRUM ARTYSTYCZNEGO VIVA LA MUSICA
W CZASIE EPIDEMII COVID19

1. W Centrum Artystycznym nie będą funkcjonowały szatnie- przychodzimy już przebrani do zajęć, w przypadku
chłodniejszych dni, mając ze sobą jedynie bluzę i plecak/torbę.
2. Na terenie Centrum Artystycznego obowiązuje nakaz noszenia maseczek (każdy przynosi własne)
3. Rodzice nie wchodzą do Centrum Artystycznego podczas przyprowadzania dziecka- dziecko samo wchodzi
bezpośrednio do budynku i kieruje się do sali gdzie będą odbywały się jego zajęcia.
4. Przed wejściem do budynku każde dziecko musi mieć zmierzoną temperaturę ciała przez wyznaczonego
pracownika.
5. Dzieci z podwyższoną temperaturą (powyżej 370C) nie zostaną wpuszczone do budynku, a tym samym nie mogą
skorzystać z zajęć w Centrum Artystycznym.
6. Przy wejściu będzie stał dozownik z płynem dezynfekującym ( do dezynfekcji rąk )
7. Po wejściu zostawiamy buty w wyznaczonym miejscu i od razu wchodzimy na salę zabierając ze sobą bluzę i
plecak/torbę (nie wolno przesiadywać w przestrzeniach korytarzowych)
8. Każdy przynosi swoją butelkę z wodą - KONIECZNIE PODPISANĄ
9. Po wejściu na salę każda osoba:
- stawia butelkę z wodą pod ścianą (wraz z bluzą i plecakiem/torbą), w odległości 2 m od innych
- zdejmuje maseczkę i chowa do swojego plecaka/torby
- zajmuje ściśle określone miejsce na środku (wyznaczone przez trenera) i czeka na nim na rozpoczęcie lekcji
10. Nie wolno się przytulać, ściskać i grupować. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób aby minimalizować kontakt
bezpośredni między uczestnikami.
11. Trenerzy, w sytuacji kiedy będą asekurować ucznia lub będzie konieczne udzielenie jakiejkolwiek pomocy, co jest
jednoznaczne z bliższym kontaktem – będą zakładali maseczki, rękawiczki.
12. Po zakończeniu zajęć, dzieci zabierają z sali wszystkie swoje rzeczy i zakładają maseczki.
Będą wypuszczane w odstępach, tak aby uniknąć kumulacji w przejściach.
13. Toalety, klamki i wszelkie elementy dotykowe będą na bieżąco dezynfekowane. Sale będą wietrzone.
14. Rodzice chcący załatwić sprawy w biurze, proszeni są o podejście dopiero po rozpoczęciu zajęć, kiedy dzieci są
już w salach.
15. W biurze może stać tylko 1 osoba.
Ewentualna kolejka może się ustawić na zewnątrz przy drzwiach wejściowych w bezpiecznych odstępach (min. 2m)
Każdy rodzic, przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka do Centrum Artystycznego, jest zobowiązany do
szczegółowego przeanalizowania regulaminu wraz z dzieckiem, przygotowania go do stosowania się do nowych
zasad, podpisania przez Rodzica lub prawnego Opiekuna i przesłaniu skanu lub zdjęcia na adres mailowy:
vivalamusica@vivalamusica.com.pl
Regulamin wchodzi w życie z dn. 25.05.2020.
Osoby, które nie będą przestrzegały powyższych wytycznych, będą musiały opuścić budynek Centrum Artystycznego
Viva la Musica

Imię i Nazwisko dziecka ……………………………………………………….
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego, data …………………………………….
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