COVID-19 procedura - półkolonie w Bsethorses

•

Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną. Na zajęcia nie będzie przyjmowane dziecko, którego temperatura
przekracza 37,5 st.C

• Rodzice składają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przez pracowników stajni
Besthorses.

• Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe, najlepiej przez stałego, jednego
opiekuna.

• Nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia, jeżeli ktoś z domowników przebywa na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz w sytuacji, gdy w ciągu ostatnich dwóch
tygodni miało kontakt z osobą u której zdiagnozowano koronawirus.

• Rodzice oświadczają, iż ani dziecko, ani żaden z domowników nie miał kontaktu z osobami
zarażonymi koronawirlsem, bądź przebywającymi na przymusowej kwarantannie w związku z
kontaktem z osobą zarażoną.

• Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić na teren stajni z zachowaniem odstępu 2 m od innych
osób, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in.
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

• Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się wyłącznie w przestrzeni do tego wyznaczonej
(plac przez biurem). Bez wyraźnej konieczności prosimy nie wchodzić do pomieszczeń
biurowych oraz stajni i boksów.

• Wejście na plac/halę rodziców lub opiekunów jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą
instruktorów lub wychowawców i tylko w sytuacji, gdy możliwe jest zachowanie bezpiecznych
odstępów pomiędzy przebywającymi tam osobami nie utrudniając jednocześnie pracy
instruktorom i nie powodując zagrożenia dla jeźdźców.
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Promowanie zasad higieny na terenie stajni Besthorses:

• Udostępnienie płynów do dezynfekcji
• Wspieranie i promowanie wśród uczestników zajęć higieny rąk (mycie i dezynfekcja), higieny
dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),
konieczności dezynfekcji powierzchni i sprzętu.

• Informowanie dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych o
ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek
Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

• Przestrzeganie, na ile to możliwe bezpiecznego odstępu pomiędzy osobami min. poprzez:
podział na grupy na czas zajęć, odpowiednie rozstawienie stołów i krzeseł do posiłku.

Stajnia Besthorses informuje, że:

• W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć
niezwłoczne zostaną podjęte kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej
osoby od innych osób przebywających w stajni. Następnie zostanie zawiadomiona rodzina bądź
osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz powiatowa/wojewódzka stacja sanitarnoepidemiologiczna (w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą
ogólną).

• Przypominamy, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu i
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w
razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości
zakażenia koronawirusem. Należy też niezwłocznie poinformować stajnię Besthorses o
zaistniałej sytuacji, tak, abyśmy mogli podjąć kroki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa
innym uczestnikom zajęć.
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