Procedury bezpieczeństwa podczas dni otwartych w Akademii Nauki
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w roku 2020 chcąc zapewnić Państwu bezpieczeństwo
i zmniejszyć liczbę osób jednoczasowo przebywających w Akademii rozłożyliśmy dni otwarte z 4 na 14 dni oraz
wprowadziliśmy nową organizację prezentacji zajęć. Poszczególne prezentacje rozpoczynać się będą w 30
minutowych odstępach. Ponadto wprowadziliśmy limity osób zapisywanych na pojedyncze prezentacje i limit
jednego opiekuna na jedno dziecko.
Procedury bezpieczeństwa:
1.

Osobom wchodzącym do Akademii mierzona jest temperatura. Jeśli temperatura po dwukrotnym
pomiarze wskaże wynik wyższy niż 37,5 stopnia, nie będziemy mogli wpuścić Państwa na teren Akademii.

2.

Każdy wchodzący do Akademii proszony jest o zdezynfekowanie rąk. Płyn dostępny jest w oznakowanym
miejscu, tuż przy wejściu.

3.

Nasz personel wskaże Państwu miejsce prezentacji wybranego kursu. Prosimy czekać na instrukcje i nie
poruszać się samodzielnie po Akademii.

4.

Poruszając się korytarzem, prosimy podążać wyznaczonymi ścieżkami.

5.

Prosimy o zachowanie odległości od innych osób min. 2 metry.

6.

Prosimy o zakładanie maseczek lub zasłanianie ust i nosa w inny sposób, przebywając na terenie
Akademii. Nie dotyczy dzieci.

7.

Personal administracyjny Akademii oraz trenerzy i kadra wspomagająca stosują środki ochrony osobistej.

8.

W celu rozładowania kolejek, a także zapewnienia szybkiej i bezpiecznej obsługi, wprowadziliśmy kilka
punków obsługi klienta, przy których można zapisać się na zajęcia oraz dokonać płatności bezgotówkowej.

9.

W każdej sali znajdują się środki do dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni, dodatkowo po każdych
zajęciach salę są wietrzone, a wszystkie powierzchnie dezynfekowane.

10. Płatności za usługi można dokonać wyłącznie bezgotówkowo – przelewem lub kartą płatniczą. Terminal
płatniczy jest na bieżąco dezynfekowany.
11. Dokumenty związane z udziałem dzieci w zajęciach wysyłamy elektronicznie. Umożliwiamy również
przesyłanie nam skanów bez dostarczania oryginałów osobiście.
12. W Akademii przygotowana jest izolatka dla osób wykazujących objawy COVID-19.
13. W toaletach wywieszone są instrukcje dotyczące zasad mycia i dezynfekcji rąk.
14. Proszę pamiętać, jeżeli stwierdzimy u Państwa objawy zakażenia Covid-19, jesteśmy zmuszeni zgłosić ten
fakt do Sanepidu.

Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zasad. Dziękujemy

Procedury bezpieczeństwa podczas zajęć w roku szkolnym 2020/2021
1.

Opiekunowie zostawiają dzieci przy drzwiach wejściowych i nie wchodzą na teren Akademii.

2.

Dzieciom wchodzącym mierzona jest temperatura. Jeśli temperatura po dwukrotnym pomiarze wskaże
wynik wyższy niż 37,5 stopnia, nie będziemy mogli wpuścić dziecka na zajęcia.

3.

Każdy wchodzący do Akademii proszony jest o zdezynfekowanie rąk. Płyn dostępny jest w oznakowanym
miejscu, tuż przy wejściu.

4.

Nasz personel wskaże dziecku miejsce zajęć.

5.

Poruszając się korytarzem, należy podążać wyznaczonymi ścieżkami.

6.

Prosimy o zachowanie odległości od innych osób min. 2 metry.

7.

Dla wspólnego bezpieczeństwa zlikwidowaliśmy poczekalnie na terenie Akademii. Prosimy o
przychodzenie max. 10 min przed planowanym startem zajęć oraz o szybkie opuszczenie Akademii po
zakończonych zajęciach.

8.

Osoby obsługujące Państwa, stosują środki ochrony osobistej: przyłbice, maski, rękawiczki.

9.

W każdej sali znajdują się środki do dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni, dodatkowo przed oraz
po każdych zajęciach salę są wietrzone, a wszystkie powierzchnie dezynfekowane.

10. Płatności za usługi można dokonać wyłącznie bezgotówkowo – przelewem lub kartą płatniczą. Terminal
płatniczy jest na bieżąco dezynfekowany.
11. W Akademii przygotowana jest izolatka dla osób wykazujących objawy COVID-19.
12. W toaletach wywieszone są instrukcje dotyczące zasad mycia i dezynfekcji rąk.
13. Proszę pamiętać, jeżeli stwierdzimy u Państwa objawy zakażenia Covid-19, jesteśmy zmuszeni zgłosić ten
fakt do Sanepidu.

Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zasad. Dziękujemy

