
Regulamin w związku z epidemią Covid-19 
 

Zasady sanitarne i organizacyjne w POS filia ZTL „HARNAM” 
dla pracowników, uczestników zajęć oraz rodziców. 

 
 

Osoby przebywające na terenie POS filia „HARNAM” zobowiązane są do przestrzegania 
wszelkich środków ostrożności:  
 

• dezynfekowania dłoni przy wchodzeniu i wychodzeniu z ośrodka (płynem 
zapewnionym przez placówkę) i/lub zakładania rękawic ochronnych  

• posiadania ochrony zakrywającej usta i nos.  
 

Należy stosować się do wywieszonych instrukcji dotyczących: 
 

• dezynfekcji rąk, mycia rąk,  
• zdejmowania i zakładania rękawiczek,  
• zdejmowania i zakładania maseczki  
• wprowadzonych limitów osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach 

ośrodka.  

 
Przy wejściu do siedziby POS filia „HARNAM” w widocznych miejscach zostaną 
umieszczone: 

 
• plakaty informacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz Inspekcji Sanitarnej 
• zasady higieny dla osoby przybywający w POS filia „HARNAM” w czasie epidemii 

koronawirusa. 
 
Pocztą elektroniczną zostanie przesłany regulamin w związku z epidemią Covid-19 jak 
również zasady sanitarne i organizacyjne dla uczestników zajęć, rodziców/opiekunów oraz 
pracowników POS filia „HARNAM” 
 
Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie podpisują oświadczenie - zgodę na udział w zajęciach 
prowadzonych w czasie trwania epidemii covid-19. 
 
W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zdrowe - bez objawów infekcji. 
 
Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie 
może przychodzić na zajęcia. 
 
Przy wejściach do budynków, w toaletach i w innych oznaczonych miejscach dla osób 
przebywających w siedzibie POS filia „HARNAM” zostanie zapewniony wysokiej jakości 
środek do mycia rąk, który będzie miał właściwości dezynfekujące.  



 
Do odwołania zawiesza się możliwość korzystania z szatni. Okrycia wierzchnie uczestnicy 
wnoszą ze sobą na salę zajęć. 
 
W toalecie liczba korzystających jednorazowo zostaje zmniejszona o połowę tzn. w łazience 
mogą przebywać jednocześnie tylko jedna osoba. 

 
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z budynku POS filia 
„HARNAM” powinni zachowywać dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych 
dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 2m. 
 
Rodzice mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady 
jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m., przy czym 
należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
 
Na zajęcia przychodzimy nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem.  
 
Bezpośrednio po zajęciach opuszczamy teren budynku. 
 
Nie ma możliwości korzystania z poczekalni w korytarzu oraz z pomieszczenia kuchennego. 
 
Podczas przybywania w siedziba POS filia „HARNAM” należy zredukować na tyle, na ile to 
możliwe, kontakt fizyczny między pracownikami i uczestnikami zajęć.  
 
Zostanie ograniczona liczba osób przebywających jednocześnie w siedziby POS filia 
„HARNAM” 
 
Należy minimalizować obecności stron trzecich i osób postronnych w siedziba POS filia 
„HARNAM” oraz unikać kontaktów bezpośrednich z tymi osobami. 
 
Podczas zajęć artystycznych nie ma obowiązku noszenie masek i rękawiczek.  
 
W innych wspólnych pomieszczeniach budynku jak korytarze i łazienki posiadanie ochrony 
zakrywającej usta i nos jest obowiązkowa. 
 
Zapewnione zostają przerwy pomiędzy kolejnymi zajęciami w celu wietrzenia sali i 
dezynfekcji powierzchni dotykowych - klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy 
krzeseł i powierzchni płaskich: blatów, stolików, parapetów.  
 
O ilości uczestników zajęć decyduje pedagog, kierujący się przede wszystkim względami 
bezpieczeństwa. 
 
Uczestnicy zajęć tanecznych zobowiązani są zachowywać dystans społeczny w odniesieniu 
do pracowników, innych uczestników zajęć wynoszący minimum 2 metry. 
 



Uczestnicy zajęć instrumentalnych korzystają z własnych instrumentów. W przypadku nauki 
gry na pianie każdorazowo przed i po lekcji instrument jest dezynfekowany. 
 
Osoby korzystające z zajęć są zobowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając 
budynek, w którym odbywają się zajęcia. 
 
Przy stanowisku obsługi klienta (w sekretariacie) ustawiono przesłonę ochronną jednocześnie 
nie należy przekraczać wyznaczonych linii oznakowanych na podłodze. 
 
Preferowaną formą płatności za udział w zajęciach będą przelewy bankowe. 
 
Kasa instytucji będzie otwarta w wyznaczonych godzinach. 
 
Wszystkie osoby przebywające w siedzibie POS filia „HARNAM” są zobowiązane do 
przestrzegania regulaminu w związku z epidemią Covid-19 oraz zasad sanitarnych, higieny 
i regulaminów organizacyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


