Zasady dotyczące organizacji zajęć językowych w Szkole Językowej BeClever podczas stanu epidemii
COVID-19
1. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, bez objawów sugerujących infekcję górnych
dróg oddechowych.
2. Jeśli w miejscu zamieszkania uczestnika zajęć przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji – nie
może brać udziału w zajęciach. Taką sytuację należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi Biura
Obsługi Klienta.
3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są przychodzić na zajęcia punktualnie (nie wcześniej niż 5 minut
przed planowanym rozpoczęciem zajęć).
4. Niedopuszczalne jest gromadzenie się uczestników zajęć oraz ich rodziców/opiekunów w budynku
szkoły (w szczególności w korytarzu, szatniach, na schodach).
5. Rodziców/opiekunów obowiązuje zakaz oczekiwania na dzieci w budynku szkoły (wyjątek stanowią
grupy przedszkolne – do 7. roku życia).
6. Przed wejściem do szkoły obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk i założenia maseczki ochronnej lub
przyłbicy oraz przestrzegania dystansu społecznego.
7. Przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz ograniczone jest do niezbędnego minimum. Jeżeli
wizyta rodzica/opiekuna w szkole jest konieczna, należy wcześniej umówić ją telefonicznie
z Biurem Obsługi Klienta.
8. Podczas kichania lub kaszlu należy zakrywać nos i usta zgiętym łokciem lub chusteczką.
9. W każdym pomieszczeniu zapewniamy środek do dezynfekcji rąk (dot. kursantów powyżej 7. Roku
życia, dzieci młodsze powinny myć ręce przed wejściem na zajęcia).
10. Uczestnikom zabrania się przynoszenia zbędnych przedmiotów (gier, zabawek itp.).
11. Podczas zajęć należy ograniczyć aktywności sprzyjające kontaktom pomiędzy uczestnikami. Dzieci
do 7. Roku życia zobowiązywane do przynoszenia obuwia zmiennego (lub skarpet
antypoślizgowych).
12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u uczestnika zajęć objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) kieruje ucznia do odrębnego
pomieszczenia (izolatki) oraz niezwłocznie informuje rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
13. Uczestnicy – po zakończonych zajęciach – bez zwłoki opuszczają pomieszczenie i budynek szkoły.
14. Po zakończonych zajęciach pracownik szkoły wykonuje obowiązkową dezynfekcję przedmiotów
i sprzętów używanych podczas zajęć oraz wietrzy pomieszczenie, w którym odbywały się zajęcia.
15. W szkole monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym
blatów w salach.
16. Wszyscy rodzice zobowiązani są do przekazania pracownikowi Biura Obsługi Klienta aktualnych
danych kontaktowych (w formularzu zgłoszeniowym) oraz każdorazowo odbierać telefon ze szkoły
(lub niezwłocznie oddzwaniać).

