Organizacja zajęć w filii MDK „DH” Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji „Tabun”:
Zajęcia jeździeckie:


Na zajęcia jeździeckie w ORiRK „Tabun” może uczęszczać uczestnik bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.



Uczestnicy mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z ORiRK „Tabun”
opiekunowie z dziećmi oraz uczestnicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.



Przy wejściu do budynku ORiRK „Tabun” znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk
oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku mają możliwość
skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.



W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia
rąk.



Każda osoba wchodząca do budynku ORiRK „Tabun” ma obowiązek zdezynfekować dłonie lub
założyć rękawiczki ochronne, musi mieć zakryte usta i nos oraz zachować dystans 1,5 m od innych
osób.



Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać uczestnika na
zajęcia.



Nauczyciel prowadzący zajęcia powinien mieć możliwość skutecznej komunikacji z opiekunami
uczestnika. Rekomendowany jest kontakt telefoniczny.



Każda osoba wchodząca do budynku ORiRK „Tabun” będzie miała mierzoną temperaturę za
pomocą termometru bezdotykowego. Przy temperaturze od 38 stopni Celsjusza nie jest możliwe
uczestnictwo w zajęciach. Termometr jest regularnie dezynfekowany.



Jeżeli pracownik placówki zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczestnik zostanie odizolowany w
odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o
konieczności odebrania uczestnika ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Uczestnik
pełnoletni sam podejmuje decyzję o sposobie opuszczenia placówki.



Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Uczestnicy powinni przychodzić na zajęcia tuż przed ich rozpoczęciem i opuszczać teren Ośrodka zaraz
po ich zakończeniu. Osoby oczekujące na zajęcia w razie niepogody mogą przebywać w świetlicy, ale
zachowując dystans między sobą min. 1,5 m.
Sprzęt używany na zajęciach jeździeckich będzie dezynfekowany za pomocą ozonatora lub lampy
UV. Po zakończeniu zajęć pracownik będzie włączał ozonator w siodlarni. Ozonowane będą też
woreczki ze szczotkami do czyszczenia koni. Ozonator i lampa będą zaopatrzone w zeszyt z informacją
kto, kiedy i w jakim pomieszczeniu uruchomił ozonator lub lampę UV.
Świetlica jest regularnie wietrzona, a podłoga i wyposażenie dezynfekowane zgodnie z wytycznymi
MEN i GIS.








Dyżurka w której śpią dyżurni nocni jest codziennie rano ozonowana, a podłoga i sprzęty są przecierane
płynem do dezynfekcji.



Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych
grup uczestników zajęć.
Dopuszczalne jest korzystanie z szatni, ale w systemie rotacyjnym z zachowaniem wymaganego
dystansu społecznego.
Uczestnicy nie powinni przynosić na teren ORiRK „Tabun” zbędnych przedmiotów.













Nauczyciele i inni pracownicy ORiRK „Tabun” powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w
każdej przestrzeni Ośrodka, wynoszący min. 1,5m.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników do/z ORiRK „Tabun” proszeni są o
niewchodzenie do budynku bez wyraźnej potrzeby.
Należy ograniczyć przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk, na zajęciach tylko osoby zdrowe)
Rodzice/opiekunowie muszą podpisać deklarację uczęszczania na zajęcia w okresie pandemii Covid-19
i zostawić ten dokument u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Urządzenia sanitarno-higieniczne są regularnie dezynfekowane i czyszczone z użyciem detergentu.

Zużyte maski i rękawiczki jednorazowe należy wyrzucać do przeznaczonego do tego
kosza/pojemnika.
 Na tablicach w korytarzu są umieszczone potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarnoepidemiologicznej, służb medycznych.

