PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
Music Hub Academy w Warszawie w czasie reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią COVID19 w roku szkolny 2021/2022

1. Music Hub Academy – Niepubliczna Placówka Oświatowo Wychowawcza oraz Niepubliczna
Placówka Kształcenia Ustawicznego w Warszawie wznawia funkcjonuje z uwzględnieniem
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia COVID-19.
2. Niniejsza procedura obowiązuje na terenie Music Hub Academy w Warszawie.
3. Do placówki może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych.
4. Uczniowie mogą być przyprowadzeni do Music Hub i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
5. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum,
zalecany jest kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
6. Przy wejściu do placówki znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest
skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
7. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe
środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
• zachowanie 1,5 metrowego dystansu
• zakrycie nosa i ust
• obowiązkowa dezynfekcja rąk
• ograniczone przemieszczanie się po lokalu
• ograniczony kontakt z pracownikami placówki
8. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w
izolacji.
9. W salach nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – jedynie w częściach wspólnych.
10. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
11. Sale, w których odbywają się zajęcia są systematycznie porządkowane i dezynfekowane.
12. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia przedmioty i sprzęty, które nie
mogą zostać w skuteczny sposób zdezynfekowane.
13. Uczniowie nie przynoszą ze sobą niepotrzebnych na zajęcia rzeczy i zabawek.
14. Uczeń ma możliwość wybrania nauczania w formie zdalnej.
15. Nauczyciel dezynfekuje między zajęciami instrumenty i wietrzy salę lekcyjną.
16. Nauczyciel zwraca uwagę na regularne mycie rąk przez uczniów.
17. Nauczyciel stale obserwuje dzieci pod kątek wystąpienia objawów mogących sygnalizować
zarażenie COVID-19.
18. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może
zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.
19. W przypadku uzasadnionych podejrzeń dotyczących możliwości zarażenia nauczyciel musi
odizolować dziecko od grupy oraz powiadomić dyrektora i rodziców.

