Szczegóły dotyczące zachowania środków ostrożności podczas pobytu w
Centrum Kreatywności Talent
• Przy wejściu do budynku umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk –
wszyscy zobligowani są do korzystania z niego.
• Centrum Kreatywności Talent zapewnia utrzymywanie w czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych – poręczy,
klamek, włączników światła, uchwytów, ram, poręczy krzeseł i
powierzchni płaskich, w tym blaty stolików w salach.
• Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest wypełnienie i przekazanie
nauczycielowi informację o stanie zdrowia dziecka tzw. oświadczenie
rodzica/opiekuna oraz deklarację rodzica.
• Dzieci młodsze odbierane będą przez nauczyciela przy drzwiach
portierni. Rodzice w oczekiwaniu na oddanie dziecka nauczycielowi
ustawiają się z zachowaniem bezpiecznej 2- metrowej odległości.
• Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po wejściu do CKT dezynfekować
ręce, również w czasie zajęć na polecenie nauczyciela muszą myć i
dezynfekować ręce.
• Uczestnicy wchodząc do placówki muszą mieć maseczki ochronne.
• Na terenie CKT wprowadzony zostaje zakaz spożywania posiłków.
Uczestnicy zajęć mogą mieć ze sobą napoje.
• Prosimy rodziców, aby dzieci były przyprowadzane punktualnie (tuż
przed zajęciami). Nie ma możliwości przebywania na korytarzu w
oczekiwaniu na zajęcia. Prosimy również o punktualne odbieranie dzieci.
• Podczas poruszania się po ciągach komunikacyjnych dziecko musi mieć
założoną maseczkę ochronną.
• Na zajęciach, w zależności od formy zajęć, nauczyciel może wyrazić
zgodę na zdjęcie maseczek.
• Obowiązkowe jest częste mycie i dezynfekowanie rąk.
Rodzicu/opiekunie:
• Przyprowadź dziecko do placówki bez objawów chorobowych. Stosuj się
do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do
instytucji.
• Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierz dziecku temperaturę.
Nie posyłaj dziecka na zajęcia, jeżeli w domu przebywa ktoś chory na
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do placówki niepotrzebnych
przedmiotów.

• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
• Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust.
• Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
czy kaszlu.
• Zobliguj dziecko do częstego mycia i dezynfekowania rąk.
Uczniu:
• Nie umawiaj się na zajęcia, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa
ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w
domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• Zabieraj do placówki własny zestaw przyborów. W placówce nie będziesz
mógł ich pożyczać od innych uczestników.
• W drodze do i z placówki korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj
dystans społeczny
• Przed wejściem do placówki obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli
masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do
dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
• Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i
nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj
dotykania oczu, nosa i ust.
• Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas
kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
• Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na
korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie
placówki.

