Kraków, 27 sierpnia 2020 r.

Zasady uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dzieci
w czasie epidemii COVID-19
Niniejsze zasady zostały przygotowane w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1356) oraz oficjalne zalecenia oraz dane udostępniane
w chwili ich ogłoszenia. Są one na bieżąco monitorowane i aktualizowane w oparciu o obowiązujące
przepisy i wytyczne właściwych organów i instytucji państwowych.
1. Podstawową formą kontaktu opiekuna z Fundacją jest droga elektroniczna lub
telefoniczna.
2. Na zajęcia w ramach Uniwersytetu Dzieci uczęszczać może wyłącznie Student bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy
nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
3. Studenci mogą być przyprowadzani na zajęcia i z nich odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze na i z zajęć
opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
w przestrzeni publicznej.
4. Opiekunowie odprowadzający Studentów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
budynku, w którym odbywają się zajęcia, zachowując zasady:
		
		
		
		
		
		
		

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od personelu Fundacji Uniwersytet Dzieci i osób trzecich min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona
ust i nosa, za wyjątkiem osób posiadających udokumentowane przeciwwskazania
zdrowotne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Na zajęcia należy przybyć ze stosownym wyprzedzeniem, nie później 10 minut
przed czasem ich rozpoczęcia; po godzinie rozpoczęcia zajęć osoby spóźnione nie będą na
nie wpuszczane. Z wyjątkiem wyjścia do toalety, osoby, które opuszczą zajęcia w trakcie
trwania zajęć, nie mają możliwości powrotu.
6. Opiekunowie po przekazaniu Studenta osobie wskazanej przez Fundację proszeni są
o opuszczenie budynku, w którym prowadzone są zajęcia.
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7. W trakcie pobytu dziecka na zajęciach, opiekun zobowiązany jest być dostępnym pod
telefonem w celu umożliwienia szybkiego kontaktu Fundacji z opiekunem.
8. Osoba odbierająca Studenta od opiekuna, wpuszczająca Studentów do sali,
w której odbywają się zajęcia, jest zabezpieczona w środki ochrony osobistej (zakryte
usta i nos, rękawiczki), może zmierzyć bezdotykowo temperaturę Studentowi na wejściu
(jeżeli opiekun przyprowadza Studenta – to w obecności opiekuna). W razie potrzeby,
w szatni Student przebiera się i przechodzi następnie do wyznaczonej dla niego sali.
Z zastrzeżeniem wyjścia do toalety, sali nie opuszcza, nie kontaktuje się ze Studentami
z innych grup.
9. Studenci zobowiązani są do regularnego dezynefowania rąk (m.in. po przyjściu, po pracy
w grupie, w szczególności z użyciem materiałów, po skorzystaniu z toalety).
10. Każda grupa Studentów przebywa w wyznaczonej sali.
11. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez Studentów zbędnych przedmiotów osobistych
z domu.
12. Sale są wietrzone co godzinę lub w czasie zajęć w razie potrzeby.
13. Student obowiązany jest zachować dystans minimum 1.5 metra od innych osób.
W przypadku, gdy Student nie może utrzymać odpowiedniej odległości od innych − ma
obowiązek zakrywać usta i nos.
14. W trakcie zajęć należy zajmować tylko miejsca wyznaczone lub wskazane przez
personel Fundacji Uniwersytet Dzieci.
15. Fundacja Uniwersytet Dzieci zapewnia środki do dezynfekcji rąk.
16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, u każdej osoby biorącej udział w zajęciach
w ramach Uniwersytetu Dzieci, może zostać wykonany przez pracownika Fundacji
Uniwersytet Dzieci pomiar temperatury ciała bezdotykowym termometrem. Rodzice/
opiekunowie prawni wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury dziecka. W przypadku
braku zgody rodzica/opiekuna na pomiar temperatury Fundacja odmawia przyjęcia
Studenta na zajęcia. Dodatkowe pomiary temperatury wykonywane są w przypadku
wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (np. kaszel, duszności, podwyższona
temperatura ciała). Student przejawiający niepokojące objawy chorobowe zostaje
odizolowany od reszty grupy w odrębnym miejscu, które wskazane będzie przez personel
Fundacji Uniwersytet Dzieci. Niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów. Do
momentu odebrania Studenta przez rodzica/opiekuna pozostaje ono pod opieką
wyznaczonej osoby.
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