Hygienická a protiepidemická pravidla na kroužcích Spirály
(platná od 22.11.2021)

Dokládání covid – negativity
-

na všech kroužcích Spirály účastníci nemusí dokládat svou covid – negativitu,
vyjma kroužků Plavání I. a II. – tam musí dokládat OTN (očkování-testovánínemoc) účastníci starší 12 let

Nošení roušek a respirátorů (FFP2, KN 95)
-

-

děti, které zatím nezahájily povinnou školní docházku, roušky ani respirátor
používat nemusí
školní děti do 15 let věku mohou používat místo respirátoru zdravotnickou roušku
roušku nebo respirátor je nutné mít nasazené ve společných prostorách Spirály
(chodby, WC, umývárny)
během kroužků ochranu dýchacích cest nebude nutné používat vzhledem k tomu,
že účastníci kroužků budou sportovat, cvičit, zpívat, hrát na dechový hudební
nástroj nebo na jiný hudební nástroj a vzdálenost od lektora bude min. 1,5 m,
budou sedět v lavicích či budou jinak usazení
pedagogičtí pracovníci (lektoři) nemusí ochranu dýchacích cest používat vzhledem
k tomu, že poskytují vzdělávání; toto se netýká neočkovaných pedagogických
pracovníků (lektorů) – ti budou muset mít nasazený respirátor po celou dobu
svého pobytu ve Spirále vyjma aktivit, které toto neumožňují (např. zpěv, hra na
dechové nástroje, apod.), pokud při nich dodrží vzdálenost od ostatních min. 1,5
metru.

Do budov Spirály nebude umožněn přístup třetích osob, tzn. že vchody budou
uzamčeny a lektoři si budou děti a ostatní účastníky kroužků vyzvedávat v čase zahájení
kroužku u hlavního vchodu. Tam je také po ukončení kroužku všechny společně odvedou
a předají rodičům, popř. jim umožní odchod domů.
Ve Spirále dodržujeme veškerá potřebná hygienická opatření týkající se provozu a
úklidu, všechny prostory jsou vybaveny desinfekcemi na ruce a jednorázovými ručníky,
máme připravené izolace na obou budovách k případnému využití v případě potřeby, při
úklidu desinfikujeme všechny společně využívané plochy a povrchy. Během kroužků
budeme intenzivně větrat dané učebny, stejně jako budeme větrat společné prostory.
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