PROCEDURA ZAJĘĆ STACJONARNYCH W OKRESIE
OD 23WRZEŚNIA 2020 DO ODWOŁANIA

Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie
Centrum Językowego Mova , ul Torfowa 5, 30-384 Kraków
Celem procedury jest:
a) zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;
b) umożliwienie uczniom szkół podstawowych i przedszkolnym korzystanie z zajęć
pozalekcyjnych w systemie hybrydowym (stacjonarnie 1x w tyg/ online 1 x w tyg)
c) umożliwienie uczniom szkół ponadpostawowych udział w zajeciach odbywają się wyłącznie w
systemie online, i 1 raz w miesiacu stacjonarnie.
Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich
podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego
z zakażeniem.
W celu zminimalizowania możliwości zarażenia się zmniejszyliśmy ilość dzieci przebywających na
terenie szkoły MOVA w okresie od 23.09.2020 poprzez stworzenie zajęć stacjonarnych
1 raz w tygodniu i jeden raz online. Ilość dzieci w placówce w ten sposób zostaje zmniejszona.
Na terenie szkoły (w systemie zajęć hybrydowycm) uczestniczenie w zajęciach stacjonarnych
nie jest narzucone przez szkołę MOVA i odbywa się za zgodą rodziców tych uczniów.
Dla wszystkich uczniów , których rodzice nie wyrażają zgody na rozpoczęcie
z dniem 23 września zajęć stacjonarnych z obawy o zdrowie swojego dziecka oraz rodziny lub
którzy nie mogą dostosować się do obowiązujących w Movie procedur sanitarnych będziemy
w miarę możliwości tworzyć alternatywne zajęcia wylacznie online w grupach na danym
poziomie.
1. W zajęciach stacjonarnych mogą uczestniczyć uczniowie
a) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
b) które nie przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację
w warunkach domowych;

c) nie są objęte kwarantanną lub izolacją.
2. Na zajęcia stacjonarne uczeń/ rodzic z uczniem przychodzi na maksymalnie 5 minut przed
rozpoczęciem zajęć, wchodzi do budynku i kieruje się od razu do sali zajęć.
3. Rodzice i opiekunowie dbają o zaopatrzenie dziecka powyżej 4 roku życia w indywidualną
osłonę nosa i ust, polecamy przyłbice, gdyż nie ograniczają one mówienia .
4. Przed wpuszczeniem uczniów do budynku uczeń nakłada maseczkę lub przyłbicę (polecamy
miniprzyłbice rozporowadzane przez firmę Ohirko.pl- specjalna cena dla klientów Movy lub
firmyVitberg).
5. Osoba z biura wpuszcza uczniów na teren budynku max 5 minut przed zaleciami. Dzieci do
lat 7 są odbierane przez lektora i wprowadzane do szkoły.
6. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko/dzieci na zajęcia NIE MA MOŻLIWOŚĆI
wejścia do budynku w trakcie prowadzonych zajęć.
7. Uczniowie z lektorem udają się do szatni przypisanej do danej sali (każda sala posiada
oddzielną szatnię) i wieszają tam swoje kurtki i zostawiają buty w bezpiecznej odległości
8. Uczniowie odkażają ręce po przyjsciu do szkoły i po wejsciu do sali.
9. Uczniowie zajmują wyznaczone miejsca w sali.
10. W sali, w miarę możliwości zachowujemy dystans podczas wszelkich aktywności.
11. Zgodnie z rozporządzeniem (i do jego odwołania lub zmiany) podczas przebywania w
pomieszczeniu zamkniętym istnieje obowiązek zasłaniania nosa oraz ust. Wszyscy nasi
lektorzy będą prowadzili zajęcia w przyłbicach. Prosimy o zabezpieczenie dzieciom
powyżej 5 roku życia indywidualnych środków ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica)
lub posiadanie zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do zasłaniania ust i nosa.
12. Uczeń korzysta wyłącznie Z W ŁASNYCH PRZYBORÓW do pisania, kleju i nożyczek.
13. Uczeń posiada własne podręczniki.
14. Pomoce dydaktyczne używane na zajęciach są systematycznie dezynfekowane przez lektora
(po każdych zajęciach)
15. Po skończonych zajęciach uczniowie myją ręce i ubierają się.
16. Lektor sprowadza uczniów w maseczkach lub przyłbicach na parter.
17. Rodzice przychodzą po odbiór dziecka punktualnie i czekają PRZED BUDYNKIEM.
18. NIE MA MOŻLIWOŚCI, aby uczeń pozostał po skończonych zajęciach pod opieką lektora.
Prosimy o punktualne odbieranie dzieci.
19. Następuje przerwa w celu dezynfekcji stolików i krzeseł oraz wywietrzenia sali przed
kolejnymi zajęciami.
20. Jeśli rodzic chciałby dłużej porozmawiać z lektorem lub metodykiem i uzyskać informacje
na temat zajęć lub na temat swojego dziecka należy telefonicznie umówić się na rozmowę.

Zaplanujemy wtedy rozmowę stacjonarną lub przez telefon w dogodnym dla Państwa
czasie.
POOSTAŁE USTALENIA W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19
1. Na terenie budynku zostanie utworzone izolatorium w postaci miejsca w nieużywanej sali
do zajęć.
2.

Rodzic/opiekun wypełnia Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do Centrum Językowego
Mova w okresie pandemii COVID-19. Dostarcza ją dwa dni robocze przed
przyprowadzeniem dziecka do szkoły. Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej i
podpisanej Deklaracji na adres e-mail biuro@mova.pl
Dostarczenie oryginału Deklaracji odbędzie się wówczas podczas pierwszego
przyprowadzenia dziecka do placówki.

3. Niedostarczenie deklaracji i oświadczeń w podanym terminie skutkuje nieprzyjęciem
dziecka na zajęciach.
4.

Na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci placówki, wszystkie pomieszczenia i sprzęty
w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.

5. W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w salach, łazienkach,
korytarzach, odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów, poręczy i innych.
6.

Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach dla dzieci i pracowników.

7.

Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

8. Zabawki i przedmioty, których nie da się wyprać lub zdezynfekować, zostają usunięte z sali
9. Na parterze i na każdym piętrze umieszczono płyn dezynfekcyjny do dezynfekcji rąk po
wejściu do budynku. W kazdej sali znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.

OBOWIĄZKI RODZICÓW
1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia i domu, odpowiadają rodzice/prawni
opiekunowie.
2. Rodzice dbają o zaopatrzenie dziecka powyżej 5 roku życia w indywidualną osłonę nosa i
ust.
3. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas
zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa w CJ Mova
4. Rodzice nie posyłają na zajęcia dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji.

5. Na zajęcia mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, to znaczy bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 stopni C, katar, kaszel, biegunka,
duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
6. Bezwzględnie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka na
zajęcie jeśli wcześniej chorowało.
7. Przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku
temperatury.
8. Rodzice/opiekunowie regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny:
unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na
powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kaszlu.
9. Są zobowiązani do odbierania telefonów z CJ Mova w sytuacji awaryjnej w czasie gdy dzieci
uczestniczą w zajęciach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Centrum Jezykowe Mova – Alicja Piekarska- zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeniem COVID-19.
2. Procedura obowiązuje wszystkich odbiorców od ogłoszenia do odwołania.

