Załącznik nr 13
do Wewnętrznego regulaminu
funkcjonowania ZSS w Toruniu
w czasie epidemii COVID-19

PROCEDURA REALIZACJI ZAJĘĆ SZKOLNYCH I POZALEKCYJNYCH - SZKOLNA
ORKIESTRA DĘTA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W TORUNIU
W czasie trwania epidemii COVID-19 uczestniczenie w zajęciach i próbach
Orkiestry Dętej może odbywad się zgodnie z niniejszymi procedurami:
1. Godziny pracy orkiestry wynikają z planu lekcji i planu zajęd pozalekcyjnych.
2. Zajęcia Orkiestry Dętej będą przeprowadzane w 4 salach lekcyjnych, przy
otwartych drzwiach wewnętrznych.
3. Zajęcia orkiestry odbywad się będą w minimalnym składzie , osoba
prowadząca (kapelmistrz, instruktorzy), będą wyposażeni w przyłbice. Możliwe
są także próby w trybie indywidualnym, z zachowaniem rekomendowanego
dystansu.
4. Zabrania się uczestnictwa w próbach osobom z objawami przeziębienia, jak
kaszel, katar, podwyższona temperatura oraz przebywającym na kwarantannie
lub pod nadzorem epidemiologicznym.
5. Przed rozpoczęciem prób i po ich zakooczeniu wszystkie powierzchnie
użytkowe mające stycznośd z osobami będą poddane dezynfekcji.
6. Każdy uczeo
przed wejściem do klas lekcyjnych
ma obowiązek
zdezynfekowad dłonie, używając udostępnionych przy wejściu środków.
7. Instrumenty przechowywane w magazynie pobierane będą przez członków
orkiestry z zachowaniem zasad bezpiecznej odległości, pojedynczo przez
każdego muzyka.
8. Sala przeznaczone do prób będą wietrzone co godzinę.
9. Osoby biorące udział w próbach mają obowiązek zachowania dystansu,
podczas zajęd. Nie mogą gromadzid się podczas wchodzenia i wychodzenia ,
w holu, przed wejściem, w ciągach komunikacyjnych.
10. Osoby przebywające w budynku po zakooczonej grze na instrumentach
zobowiązane są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos.
11. Próby orkiestry w pełnym składzie będą odbywad się przy zastosowaniu
wytycznych dotyczących zachowania odległości pomiędzy uczestnikami oraz
z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących higieny w tym dezynfekcji dłoni,
przedmiotów i powierzchni użytkowych.
12. Kapelmistrz zobowiązany jest do ewidencjonowania obecności na zajęciach,
w celu kontrolowania ewentualnego ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się
COVID - 19.
13.
W
przypadku
podejrzenia
zakażenia
koronawirusem
u instruktora/uczestnika stosuje się wytyczne Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia, dostępne na stronach gis.gov.pl.

