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PROCEDURY 

dotyczące działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia 

koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 obowiązujące 

we Wrocławskim Klubie FORMATY 

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNO-RUCHOWYCH Z ZAKRESU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ  

I KULTUROWEJ 

  

1.      Z zajęć mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, a w ich 

otoczeniu nie ma osób poddanych kwarantannie.  

2.      W miarę możliwości zapisy na zajęcia odbywają się  w sposób zdalny, tj. telefonicznie lub 

mailowo a płatność – z zastosowaniem transakcji bezgotówkowych. 

3.      Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przekazanie instruktorowi/pracownikowi WK 

FORMATY niezbędnych oświadczeń i zgód oraz danych teleadresowych do szybkiego kontaktu. 

4.      Każdy uczestnik/rodzic/opiekun wyraża zgodę na wyrywkowy pomiar temperatury 

termometrem bezdotykowym. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury, 

tj.  równej lub wyższej niż 37,5°C oraz jakichkolwiek objawów chorobowych katar, kaszel –  

rodzic/ opiekun zobowiązany jest odebrać dziecko w jak najkrótszym czasie. Do tego momentu 

uczestnik będzie przebywał w izolacji, w odrębnym pomieszczeniu. 

5.      Zajęcia w poszczególnych grupach będą organizowane tak, aby w miarę możliwości nie 

było bezpośredniego kontaktu pomiędzy uczestnikami różnych grup. W sytuacji, gdy nie jest 

to możliwe należy zachować dystans społeczny lub stosować maseczkę ochronną. 

6.      Zajęcia ruchowe (w tym artystyczne) mogą być prowadzone na otwartych przestrzeniach:  

a)       o wymiarach minimum 62x30m - obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+ 2 osoby 

prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m;  

b)      o wymiarach minimum 105x68 m - obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4 

osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m. 

7.      Zajęcia ruchowe (w tym artystyczne) w budynku, mogą być prowadzone przy założeniu, 

że na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m² powierzchni. 
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8.      Pozostałe zajęcia z zakresu edukacji artystycznej w pomieszczeniu mogą być prowadzone 

z zachowaniem odległości co najmniej 2 m. W przypadku braku możliwości zachowania 2 m 

odległości obowiązuje maseczka zarówno dla prowadzącego jak i uczestnika zajęć. 

9.      Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przedmioty, które mogą być dotykane przez wielu 

uczestników zajęć, wówczas powinny być poddawane systematycznej dezynfekcji. 

10.  Sale, w których organizowane są zajęcia, powinny być jak najczęściej wietrzone. Nie zaleca 

się używania klimatyzacji. 

11.  W miarę możliwości unika się rotacji instruktorów podczas prowadzenia zajęć. 

12.  Uczestnik nie może przynosić na zajęcia/warsztaty prywatnych przedmiotów w przypadku 

dzieci – zabawek. 

13.  Rodzic/opiekun oczekujący na zakończenie zajęć, aby odebrać dziecko, nie może wchodzić 

do sali – powinien oczekiwać przed salą zachowując dystans społeczny 2 m.  

14.  Uczestnik zajęć, w tym dziecko, powinien być zaopatrzony w indywidualne osłony nosa  

i ust - maseczkę. 

15.  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wyrażenie zgody na wyrywkowe podanie się 

mierzeniu temperatury ciała uczestnika przed wejściem na zajęcia zgodnie z poniższymi 

zasadami: 

a.      wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia  

do zajęć; 

b.      zgoda jest wyrażona przez poddanie się czynności mierzenia temperatury; 

c.       dopuszczone do zajęć są wyłącznie osoby mające temperaturę poniżej 37,5°C; 

d.      mierzenie temperatury dokonuje prowadzący zajęcia lub upoważniony w tym zakresie 

pracownik WK FORMATY; 

e.      mierzenie temperatury dokonuje się termometrem bezdotykowym, 

f.       mierzenie temperatury przeprowadzonej jest w stosunku do wszystkich uczestników 

danych zajęć, wyniki mierzenia nigdzie nie są notowane, rejestrowane ani zapisywane; 

g.      informacja, że osoba ma podwyższoną temperaturę przekazywana jest w sposób jak 

najbardziej dyskretny bezpośrednio i tylko tej osobie (w przypadku dziecka – także 

opiekunowi); 

h.      osoba mająca temperaturę równą lub wyższą niż 37,5°C nie może uczestniczyć  

w zajęciach. 

 


