
1.      
Kursant powinien wchodzić na teren cj uSpeak bez
osoby towarzyszącej. Wyjątek stanowią osoby
niepełnoletnie. Wówczas towarzyszyć
im może tylko jeden opiekun.
2.      
Kursant/Opiekun/Lektor ma obowiązek wejścia na
teren cj uSpeak z zakryciem nosa i ust. Zasada ta
dotyczy również Kursantów
niepełnoletnich (dzieci powyżej 4. roku życia).
Obowiązek zasłaniania ust i
nosa dotyczy wszystkich części komunikacyjnych cj
uSpeak (hol Recepcji,
korytarz, toaleta). Podczas zajęć w Sali Kursant/Lektor
nie ma obowiązku
zasłaniania ust i nosa.
3.      
Każda osoba wchodząca na teren cj uSpeak ma
obowiązek dezynfekcji rąk. Cj uSpeak udostępnia
płyny do dezynfekcji w holu
Repecji oraz instrukcje prawidłowego dezynfekowania
rąk.

4.      
Każda osoba wchodząca na teren cj uSpeak powinna
do minimum ograniczyć liczbę przynoszonych ze sobą
przedmiotów.
5.      
Okrycia wierzchnie należy zdejmować i wieszać na
wieszakach dostępnych w każdej z sal zajęciowych.
Zalecane jest utrzymanie
jednego wieszaka wolnego pomiędzy okryciami dwóch
różnych osób.
6.      
Kursanci proszeni są o nieprzychodzenie na swoje
zajęcia wcześniej niż 5 minut przed planowym
rozpoczęciem lekcji. Po
zakończeniu zajęć proszeni są o jak najszybsze
opuszczenie terenu cj uSpeak.
7.      
Opiekun może poruszać się jedynie po
wyznaczonych strefach cj uSpeak.
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Centrum Językowe uSpeak

CZĘŚĆ I: WEJŚCIE NA TEREN SZKOŁY I PORUSZANIE
SIĘ PO CZĘŚCIACH KOMUNIKACYJNYCH



1.      
Przed rozpoczęciem zajęć Lektor dokona pomiaru
temperatury ciała Kursanta za pomocą termometru
bezdotykowego przed wejściem do Sali zajęciowej (w
przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest
wcześniejsza pisemna zgoda rodzica/opiekuna
prawnego).
2.      
W każdej z sal lekcyjnych znajdować się będzie
pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk. Zalecane jest
dezynfekowanie rąk każdorazowo przez każdego, kto
wchodzi i wychodzi do danej sali.
3.      
Podczas zajęć należy utrzymywać odstęp dwóch
metrów pomiędzy wszystkimi osobami znajdującymi się
w Sali lekcyjnej.
4.      
Kursant nie powinien przynosić na zajęcia innych
przedmiotów niż te konieczne do wzięcia udziału w lekcji
(zeszyt, podręcznik, przybory piśmiennicze).

5.      
Zaleca się, aby każdy Kursant przyniósł ze sobą
własny kubek/szklankę/butelkę z napojem jeżeli ma
potrzebę picia podczas zajęć.
6.      
W przypadku zajęć dla dzieci, podczas których
używane będą dodatkowe przybory szkolne (np.
kredki, mazaki, pędzle, papier)
Lektor ma obowiązek wydzielenia zestawu przyborów
dla każdego z Kursantów (po ich uprzednim
zdezynfekowaniu) oraz pilnowania, aby Kursanci nie
wymieniali się tymi przyborami w trakcie ich
użytkowania. Każdorazowo po zakończeniu
użytkowania przyborów zostaną one zdezynfekowane.
7.      
Każda sala lekcyjna jest dezynfekowana przed i
po każdych zajęciach.
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Centrum Językowe uSpeak

CZĘŚĆ II: PODCZAS ZAJĘĆ



8.      
Pomiędzy kolejnymi zajęciami (gdy następuje
zmiana Kursanta/Grupy) odbywają się
piętnastominutowe przerwy. Ma to na celu
zminimalizowanie kontaktu pomiędzy uczestnikami
różnych kursów. W trakcie przerw każda z sal jest
wietrzona.
9.      
Z sal lekcyjnych cj uSpeak usunięte zostaną
wszelkie przedmioty niemożliwe do dezynfekcji (np.
zabawki pluszowe, akcesoria papierowe).

Procedury
bezpieczeństwa

Centrum Językowe uSpeak

CZĘŚĆ II: PODCZAS ZAJĘĆ



W przypadku kursów, podczas których Kursanci
spożywają posiłek na terenie cj uSpeak (np. Letnie
Warsztaty Języka Angielskiego dla Dzieci 6-10 lat),
obowiązują następujące procedury bezpieczeństwa:

Procedury
bezpieczeństwa

Centrum Językowe uSpeak

CZĘŚĆ III: POSIŁKI

1.      
Posiłki dowożone są przez zewnętrzną firmę
cateringową, która zobowiązana jest do przestrzegania
procedur bezpieczeństwa w toku przygotowywania i
dostarczania posiłków do cj uSpeak.
2.      
Posiłki przywożone są w jednorazowych naczyniach.
3.      
Każdy Kursant otrzymuje własny zestaw serwowany
przez Lektora w rękawiczkach, po uprzednim umyciu i
zdezynfekowaniu rąk.
4.      
Przed i po spożyciu posiłku Kursant ma obowiązek
umyć i zdezynfekować ręce.

5.      
Posiłki spożywane są w wyznaczonych do tego
miejscach z zachowaniem odległości dwóch metrów
pomiędzy osobami.
6.      
Naczynia jednorazowe należy wyrzucić do
specjalnie przygotowanego do tego celu worka na
śmieci wskazanego przez
Lektora.
7.      
Dopuszcza się możliwość przynoszenia przez
Kursanta własnego pożywienia niewymagającego
przygotowania przed spożyciem (np. kanapki, owoce,
surowe warzywa, przekąski). Powinny być one
zapakowane w szczelne pojemniki, które Kursant może
położyć jedynie w wyznaczonych do tego miejscach
wskazanych przez Lektora. Pojemnik należy
każdorazowo zdezynfekować przed i po użyciu.



8.      
Napoje zapewniane przez cj uSpeak zostaną
dostarczone w fabrycznie zamkniętych butelkach po
jednej sztuce dla każdego Kursanta. Każda z butelek
zostanie opisana imieniem i nazwiskiem Kursanta, do
którego należy. Kursant ma obowiązek schować swoją
butelkę do swojej torby/plecaka i wyciągać wyłącznie,
gdy chce się z niej napić.
9.      
W trakcie spożywania posiłków zabronione jest
przemieszczanie się Kursanta po terenie cj uSpeak.

Procedury
bezpieczeństwa

Centrum Językowe uSpeak

CZĘŚĆ III: POSIŁKI

1.      
Kursant ma możliwość przynoszenia własnego
pożywienia niewymagającego przygotowania przed
spożyciem (np. kanapki, owoce, surowe warzywa,
przekąski). Powinny być one zapakowane w szczelne
pojemniki, które Kursant może położyć jedynie w
wyznaczonych do tego miejscach wskazanych
przez Lektora. Pojemnik należy każdorazowo
zdezynfekować przed i po użyciu.
2.      
Z holu Recepcji cj uSpeak usunięty zostanie "kącik
poczęstunkowy” (ekspres do kawy, butelki z
wodą/sokami) wraz z kubkami i szklankami.

Procedury dotyczące zajęć, podczas których nie
przewiduje się wspólnego spożywania posiłków:



1.      
W toalecie umieszczony zostanie pojemnik z
płynem do dezynfekcji rąk. Zaleca się korzystanie z niego
przed i po skorzystaniu z toalety.
2.      
Obok umywalki znajduje się instrukcja prawidłowego
mycia rąk.
3.      
Toaleta zostanie zdezynfekowana przez pracownika
cj uSpeak raz na każdą godzinę zegarową.

Procedury
bezpieczeństwa

Centrum Językowe uSpeak

CZĘŚĆ IV: TOALETA



1.      
Każdy Kursant/Opiekun/Lektor ma obowiązek
niezwłocznego poinformowania cj uSpeak o wystąpieniu
objawów chorobowych (gorączka, kaszel, duszności) u
Kursanta i/lub którejś z osób przebywającej w
tym samym gospodarstwie domowym. W takiej sytuacji
zabrania się przychodzenia Kursanta na zajęcia na
terenie cj uSpeak.
2.      
W przypadku, gdy pomiar temperatury ciała przed
zajęciami wskaże wartość powyżej 37,5 stopnia
Celsjusza, Kursant nie zostanie wpuszczony na zajęcia. W
przypadku osoby niepełnoletniej, Opiekun zostanie
zobligowany do odebrania jej z terenu cj uSpeak.

Procedury
bezpieczeństwa

Centrum Językowe uSpeak

CZĘŚĆ V: W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW
CHOROBOWYCH

3.      
Jeżeli objawy chorobowe u Kursanta wystąpią
podczas trwania zajęć, zostanie on odizolowany od
pozostałych Kursantów. W przypadku osoby
niepełnoletniej cj uSpeak poinformuje o zaistniałej
sytuacji rodzica/opiekuna prawnego, który zobligowany
będzie do jak najszybszego zabrania Kursanta z terenu cj
uSpeak.
4.      
Powrót na zajęcia na terenie cj uSpeak możliwy będzie
wyłącznie po okazaniu ważnego zaświadczenia
lekarskiego o braku zagrożenia transmisji wirusa na inne
osoby.



1.      
Każdy z Kursantów bądź Rodziców/Opiekunów
Prawnych zobowiązany jest do wypełnienia
kwestionariusza dotyczącego aktualnego stanu zdrowia
przed rozpoczęciem kursu.
2.      
Każdy z Lektorów/pracowników cj uSpeak zobligowany
jest do kontrolowania swojego stanu zdrowia i
nieprzychodzenia na teren cj uSpeak w przypadku
zaobserwowania u siebie jakichkolwiek symptomów
chorobowych.
3.      
Rodzic/Opiekun przyprowadzający niepełnoletniego
Kursanta na zajęcia również ma obowiązek kontrolować
swój stan zdrowia. W przypadku zaobserwowania u
siebie jakichkolwiek objawów chorobowych nie powinien
wchodzić na teren cj uSpeak.

Procedury
bezpieczeństwa

Centrum Językowe uSpeak

CZĘŚĆ VI: INFORMACJE DODATKOWE

4.      
Do odwołania wstrzymane są możliwości zastępstw
w cj uSpeak. Ma to na celu zminimalizowanie możliwości
kontaktu z różnymi osobami.
5.      
Zalecane jest, aby Lektorzy prowadzili zajęcia w
jednorazowych rękawiczkach i przyłbicach.
6.      
Przy wejściu do cj uSpeak w widocznym miejscu
znajdują się numery telefonów do odpowiednich Stacji
Sanitarnych i Szpitali Zakaźnych.


