
 

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 26/2020 

 

Zasady funkcjonowania Domu Kultury „Modraczek” SM „Budowani”  

od 25 maja 2020 roku. 

 

1. Do placówki na zajęcia  może zostać przyjęte jedynie dziecko zdrowe – bez objawów 

chorobowych. Rodzic jest zobowiązany na bieżąco informować dyrektora placówki  

i instruktorów prowadzących o istotnych aspektach stanu zdrowia dziecka (wzrost 

temperatury, wystąpienia innych niepokojących objawów), w tym o konieczności 

poddania się kwarantannie/izolacji dziecka lub innych domowników oraz mierzeniu 

dziecku temperatury każdorazowo przed posłaniem dziecka do placówki. 

2. Każdorazowo przed przyjęciem dziecka na zajęcia do placówki, rodzic/opiekun winien 

podpisać zgodę na uczestnictwo w zajęciach DK „Modraczek”, której wzór stanowi 

załącznik do uchwały Zarządu SM „Budowlani” nr 26/2020. Niepodpisanie ww. zgody 

jest równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka na zajęcia. 

3. Dziecko jest odbierane od rodziców/opiekunów przez pracownika placówki  

w wyznaczonej strefie. Rodzic/opiekun nie przebywa na terenie placówki w czasie 

trwania  zajęć. 

4. Rodzic/opiekun jest zobowiązany w czasie pobytu w placówce do noszenia maseczki  

i dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych. 

5. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do zachowania minimalnego dystansu 1,5 m od osób 

przebywających w placówce oraz do stosowania się wytycznych udzielanych przez 

pracownika placówki tj. konieczność zatrzymania się w wyznaczonym miejscu, zakaz 

wchodzenia bezpośrednio do sali, w której przebywają dzieci. 

6. Pracownik placówki  mający kontakt z dziećmi i rodzicami zobowiązany jest  

do stosowania środków ochrony takich jak: osłonę na usta i nos, rękawiczki 

jednorazowe. 

7. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci 

pracownik ma prawo odmówić wpuszczenia dziecka do placówki. W takiej sytuacji 

pracownik jest zobowiązany do poinformowania rodzica/opiekuna o konieczności 

zabrania dziecka do domu oraz niezwłocznego skontaktowania się z lekarzem. 

8. Po wejściu do placówki dziecko dezynfekuje ręce i posiada osłonę na usta i nos  

(nie dotyczy dzieci poniżej 4 lat) na korytarzu i w toalecie.  

9. Uczestnicy zajęć w sali, w której odbywają się  zajęcia nie musi posiadać osłony  

na  nos i usta. 

10. Podczas zajęć dziecko stosuje się do instrukcji i poleceń instruktora, zachowuje odstęp 

od innych osób (4 m2/ osobę). W razie konieczności dezynfekuje dłonie podczas zajęć. 

11. W czasie korzystania z toalety, uczestnik stosuje się do zasad higieny, po wyjściu  

z toalety myje ręce. 

12. Przebywanie na korytarzu budynku odbywa się tylko do koniecznego przejścia do sali 

zajęć oraz toalety. 

13. Po każdych zajęciach stoły i krzesła (instrumenty muzyczne, przybory edukacyjne)  

są dezynfekowane a pomieszczenie wietrzone.  


