
Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w  Szkole  Tańca  Snappy  
w okresie wzmożonego ryzyka zachorowań na Covid-19

• Przed  przystąpieniem do  zajęć  tanecznych,  niezwłocznie  po  wejściu  na  teren  Osiedlowego
Domu Kultury należy dokładnie zapoznać się z tym regulaminem, a następnie dopilnować, by
dzieci/podopieczni umyły i/lub zdezynfekowały dokładnie ręce oraz przebrały buty. Te same
czynności należy powtórzyć po        treningu. W łazience znajdziecie Państwo środki do mycia
rąk, a na sali środek do dezynfekcji.

• W szatni dla chłopców mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, a w damskiej 3, zachowując od
siebie odstęp minimum 2 metry.

• Proszę  uczulić  dzieci,  by  ograniczały  kontakt  fizyczny.  Wszyscy  lubimy  się  nawzajem (w
szczególności trenera ;)), jednak wstrzymajmy się na jakiś czas od: zbijania piątek, żółwików,
łokci, a w szczególności od uścisków i przytulasów. Na terenie ODK i przede wszystkim na sali
zachowujemy  minimum  2  metry  odległości  od  siebie.  !Przywitaj  się  uśmiechem  lub
oryginalnym i kreatywnym okrzykiem ;) zamiast podawać wszystkim rękę! 

• Naucz się higienicznie kasłać i kichać. Kaszl i kichaj w łokieć, a nie w dłonie. Nie kichaj i nie
kaszl na innych. Po kichnięciu lub kaszlnięciu na część ciała/garderoby, w miarę możliwości,
zdezynfekuj to miejsce.

• Zostań w domu, jeśli masz temperaturę lub źle się czujesz. Ponów treningi dopiero po powrocie
do zdrowia, aby nie narażać innych na ryzyko infekcji.

• Osoby mające temperaturę, katar, kaszel lub inne oznaki przeziębienia, nie będą mogły wziąć
udziału w zajęciach tanecznych i zostaną poproszone o opuszczenie budynku.

• Osoby, które w przeciągu ostatnich 2 tygodni miały kontakt z osobą z zagranicy, będącą na
kwarantannie lub chorą, proszone są o zrezygnowanie z zajęć.

• Jeśli rodzice/opiekunowie chcą wejść z dziećmi na teren Domu Kultury, zobowiązane są do
noszenia maseczek.  Proszę nie  wchodzić na teren budynku jeśli  nie  ma takiej  potrzeby.  W
przeciwnym wypadku  proszę  o  dopilnowanie,  by  powyższe  zasady  bezpieczeństwa  zostały
spełnione.

• Dziecko, które przychodzi na zajęcia pierwszy raz w okresie wzmożonego ryzyka zachorowań
na  Covid-19,  a  które  jeszcze  nie  dostarczyło  podpisanego  przez  prawnego  opiekuna
Oświadczenia o zgodzie na treść powyższego Regulaminu, proszone jest o jego niezwłoczne
dostarczenie.  Opiekun prawny może wypełnić  i  podpisać  gotowy wydruk Oświadczenia  na
miejscu. Oświadczenia w wersji do druku są również dostępne na stronie www.snappy.pl.

W  trosce  o  zdrowie  Państwa  dzieci,  Państwa  i  własne,  dołożę  wszelkich  starań,  by  zapewnić
bezpieczeństwo podczas zajęć. Jednocześnie proszę Państwa o skrupulatne przestrzeganie opisanych
powyżej zasad z myślą o naszym wspólnym zdrowiu.
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