Regulamin funkcjonowania Fundacji Rozwoju Gminy Zelów dla
uczestników kursów językowych w czasie trwania epidemii Covid 19 w roku szkolnym 2021/2022

Do Fundacji Rozwoju Gminy Zelów mogą uczęszczać Uczestnicy bez objawów

1.

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz tacy, których domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji i nie mieli kontaktu z osobą zarażoną COVID19.
Obowiązkiem Opiekuna/Uczestnika jest przekazanie Fundacji informacji o objęciu

2.

Opiekuna/Uczestnika lub ich rodziny kwarantanną.
Opiekun/Uczestnik jest zobowiązany do pomiaru temperatury każdego dnia

3.

przed

wyjściem na zajęcia.
Uczestnik lub Opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury Uczestnika przed

4.

prowadzonymi zajęciami. Odmowa zmierzenia temperatury jest jednoznaczna z brakiem
możliwości korzystania z zajęć przez Uczestnika.
Niepełnoletni Uczestnicy mogą być przyprowadzani do Fundacji Rozwoju Gminy Zelów i

5.

z niej odbierani przez Opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji
domowej. Opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury.
Opiekunowie odprowadzający niepełnoletnich uczestników do budynku Fundacji

6.

Rozwoju Gminy Zelów powinni się stosować do zasad:


1 Opiekun z niepełnoletnim Uczestnikiem,



dystansu od kolejnego Opiekuna/Uczestnika min. 1,5 m,



dystansu od pracowników Fundacji min. 1,5 m,



Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

7.

Opiekunowie

niepełnoletnich

Uczestników,

którzy przyprowadzają

i

odbierają

Uczestników na zajęcia, nie przebywają w trakcie zajęć na terenie Fundacji, a jedynie
czekają przed wejściem do Fundacji lub na parkingu.
Przed wejściem na teren Fundacji Uczestnicy zakładają maseczki, a po wejściu

8.

dezynfekują ręce.
Uczestnicy zajęć przebywający w Fundacji mają obowiązek stosowania się do ogólnie

9.

przyjętych zasad:


częste mycie rąk,



noszenia maseczek podczas przerw międzylekcyjnych i w przestrzeni wspólnej
( korytarze, szatnia, toaleta),



zakrywania ust i nosa podczas kichania i kaszlu,



dezynfekcji dłoni przed wyjściem na przerwę i po każdym skorzystaniu z toalety,



trzymania w miarę możliwości dystansu 1,5 metra.

10. Przed wejściem do sali lekcyjnej Uczestnicy obowiązkowo dezynfekują dłonie. Podczas
lekcji Uczestnicy mogą zdjąć maseczki, które następnie chowają do swoich teczek.
11. Uczestnicy posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku. Uczestnicy nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

12. Jeżeli osoba prowadząca zajęcia zaobserwuje u Uczestnika objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje go od
pozostałych osób. Następnie powiadamia Opiekuna, który musi, najszybciej jak to
możliwe, odebrać dziecko.

