Procedura realizacji bezpieczeństwa sanitarnego
obowiązująca
na terenie Blue Jay English Agnieszka Wachowska przy ul. Rzemieślniczej 7 w
Suchym Lesie
zgodnie z
ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Przebywanie na terenie Blue Jay English
1. Na teren Blue Jay mogą wchodzić wyłącznie lektorzy oraz słuchacze Blue Jay.
2. Pozostałe osoby (rodzice, dostawcy usług itd.) mogą wejść na teren Blue Jay
tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym a przebywanie ich będzie
uzależnione od liczby osób przebywających w danym momencie na terenie
Blue Jay.
3. Słuchacz może wejść na teren Blue Jay nie wcześniej niż 1 minutę przed
wyznaczoną godziną zajęć a opuszcza ją niezwłocznie po zakończeniu zajęć.
4. Na teren Blue Jay może wpuścić Słuchacza wyłącznie lektor.
5. Na teren Blue Jay mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

Zasady bezpieczeństwa

1. Wszystkie osoby wchodzące na teren Blue Jay zobowiązane są do
dezynfekcji rąk przy dozowniku zamieszczonym przy wejściu do budynku.
2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Blue Jay zobowiązane są do
zachowywania dystansu społecznego zgodnego z obowiązującymi
przepisami.
3. Na terenie Blue Jay obowiązują maseczki i/lub przyłbice w miejscach, w
których nie jest możliwe utrzymanie dystansu społecznego (np. hol). Blue Jay
nie zapewnia maseczek i/lub przyłbic Słuchaczom, lecz zapewnia je lektorom.
4. W salach może jednocześnie przebywać 5 lub 6 osób (wliczając w to
lektorów).

Słuchacz
1. Po wejściu do Sali słuchacz zajmuje miejsce przy wyznaczonym stoliku i może
wtedy zdjąć maseczkę. Stoliki są ustawione w odległościach umożliwiających
utrzymanie dystansu społecznego.
2. Po wejściu na teren Blue Jay, Słuchacz może się przemieszczać po terenie
Blue Jay (np. skorzystać z toalety) tylko po wcześniejszym ustaleniu z
prowadzącym lektorem, który sprawdza czy zachowane są obowiązujące
reguły odległości.
3. Z sal, w których przebywają grupy słuchaczy usunięte są przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie prać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki,
książki lub gazetki). Wykorzystywane przybory i pomoce dydaktyczne
odkładane są do oznaczonego pojemnika, a po zajęciach są dezynfekowane.
4. Słuchacz posiada własne przybory i podręczniki.

5. Słuchacz nie może przynosić do Blue Jay zabawek ani żadnych innych
zbędnych przedmiotów.
6. Blue Jay nie udostępnia napojów ani posiłków słuchaczom.

Lektorzy
1. Każdy lektor zobowiązany jest do przypominania słuchaczom zasad w sprawie
podstawowych środków ochrony oraz higieny.
2. Lektorzy zobowiązani są do wietrzenia sal raz na godzinę, jeżeli pozwalają na
to zewnętrzne warunki pogodowe, a jeśli to możliwe, to częściej, także w
czasie zajęć.
3. Lektor może nie przyjąć do szkoły słuchacza, u którego widać wyraźne objawy
infekcji, takie jak: kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni.
4. Każdy pracownik Blue Jay zobowiązany jest do częstego mycia rąk mydłem i
ciepłą wodą, stosowania odpowiednio zasad ochrony podczas kaszlu i
kichania, unikaniu dotykania oczu, nosa oraz ust.
5. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowywania dystansu społecznego
na terenie całej placówki.
6. Po każdych zajęciach lektorzy zobowiązani są do dezynfekcji powierzchni
blatów w sali. Używane pomoce dydaktyczne (flash cards, pisaki itp.)
odkładają do oznaczonego pojemnika do dezynfekcji.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u
słuchacza lub pracownika
1. Jeżeli słuchacz/lektor przejawia niepokojące objawy choroby, inny lektor
odizolowuje go w odrębnym pomieszczeniu lub innym wyznaczonym miejscu z
zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób. Do czasu opuszczenia
placówki słuchacz będzie przebywał w wyznaczonym izolowanym miejscu.
2. Obszar, po którym poruszał się słuchacz/lektor, u którego zaobserwowano
objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem, zostaje gruntowanie
wysprzątany oraz zdezynfekowany.
3. Po otrzymaniu informacji o podejrzeniu lub potwierdzeniu zakażenia
koronawirusem u słuchacza/lektora Blue Jay:
- zawiadamia niezwłocznie rodziców innych Słuchaczy o zaistniałej sytuacji w
celu pilnego odebrania dziecka z placówki;
- powiadamia właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną;
- uruchamia prowadzenie zajęć online.
4. Do momentu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Blue Jay (zgodnie z
wytycznymi uzyskanymi od stacji sanitarno-epidemiologicznej) wstrzymuje
prowadzenie zajęć stacjonarnych.
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Powyższa procedura obowiązuje do odwołania.

