Organizacja zajęć w filii MDK „DH” Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji
„Tabun”:
Zajęcia jeździeckie:
Od 18 maja 2020 r. uczestnicy mogą brać udział w zajęciach jeździeckich w ORiRK
„Tabun”.

Do odwołania wymogu nakazującego dezynfekcję sprzętu po każdym uczestniku grupa
jeździecka liczyć może max. 5 osób. Jeżeli taki wymóg zostanie zniesiony grupy jeździeckie będą
mogły liczyć max 10 osób.

Uczestnicy powinni przychodzić na zajęcia tuż przed ich rozpoczęciem i opuszczać teren
Ośrodka zaraz po ich zakończeniu.W wyjątkowych przypadkach osoby oczekujące na zajęcia w
razie niepogody mogą przebywać w świetlicy, ale zachowując dystans między sobą min. 1,5 m, a
minimalna przestrzeń w świetlicy nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.

Sprzęt jeździecki i koń będzie używany tylko przez jednego uczestnika. Przed rozpoczęciem
zajęć pracownik będzie włączał ozonator w siodlarni. Ozonowane będą też woreczki ze
szczotkami do czyszczenia koni.

Na terenie całego Ośrodka odległości pomiędzy uczestnikami powinny wynosić min. 1,5 m.
 Przed rozpoczęciem zajęć używane sprzęty oraz podłoga zostaną umyte i zdezynfekowane.
Świetlica będzie regularnie wietrzona.
Dyżurka w której śpią dyżurni nocni będzie codziennie rano ozonowana, a podłoga i sprzęty będą
przecierane płynem do dezynfekcji.

Należy zapewnić takąorganizację pracy i koordynację, którautrudnistykanie sięze sobą
poszczególnych grup uczestnikówzajęć.

Nie należy organizowaćkonnych wyjazdów poza teren Ośrodka.
Uczestnicy nie powinni przynosić na teren ORiRK „Tabun” niepotrzebnych przedmiotów.
Szatnia nieczynna do odwołania. Dopuszczone jest jednorazowe pobranie pozostawionego w
szatni sprzętu. Zaleca się przychodzenie na zajęcia w stroju jeździeckim.

Nauczyciele i inni pracownicy ORiRK „Tabun” powinni zachowywać dystans
społecznymiędzy sobą, w każdejprzestrzeni Ośrodka, wynoszący min. 1,5m.

Pracownicy administracji orazobsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty
z uczestnikami oraz nauczycielami.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający
„Tabun”proszeni są o niewchodzenie do budynku.
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Na zajęcia mogą uczęszczać wyłącznie uczestnicy zdrowi, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

W pomieszczeniach zamkniętych zaleca się używanie przez uczestników maseczek na twarz.
Uczestnicy do ORiRK „Tabun” mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby
zdrowe. Należy każdorazowo informować nauczyciela o przypadkach chorób wśród
domowników
i rodziny.

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

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) i w wyznaczonych obszarach.

Uczestnicy zajęć przy wejściu na teren budynku, będą mieli mierzoną temperaturę za pomocą
bezdotykowego termometru, regularnie dezynfekowanego po użyciu w danej grupie.
Temperatura powyżej 37,5 stopni wyklucza z udziału w zajęciach.

Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika
i zostawić ten dokument u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe

będzie odizolowane
w pokoju gościnnym opisanym jako „izolatka”.
Rodzice/opiekunowie zostaną o tym
niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania uczestnika z ORiRK „Tabun”. W
przypadku uczestnika pełnoletniego będzie on poproszony o niezwłoczne opuszczenie Ośrodka.
Przy wejściu do budynku będzie możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk.
Wszystkie osoby wchodzące mają obowiązek dezynfekowania dłoni.

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczestnicy,
szczególnie po skorzystaniu z toalety i po zakończeniu zajęć.

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia jeździeckie są zapewnione przyłbice. Zaleca się używanie
ich
w pomieszczeniach zamkniętych.

