
          Procedury bezpieczeństwa przed i po zajęciach  na czas pandemii  
                             W klubie Aikido Ishin Denshin  

 

1. Instruktor w pierwszym dniu przyjęcia adeptów do grup w klubie , przeprowadza  instruktaż 

dotyczący zasad obowiązujących na dojo oraz przeprowadza pogadanki i warsztaty w 

zakresie bezpieczeństwa w czasie treningów . 
2. Żaden nauczyciel nie ma prawa organizować wyjść z dziećmi poza teren dojo 

3. Instruktorzy są zobowiązani o wyjątkową troskę o higienę rąk u dzieci, szczególnie przed i po 

zajęciach , po skorzystaniu z toalety,. Instruktorzy wdrażają dzieci do przestrzegania zasad i 

instrukcji mycia, dezynfekcji rąk, prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki i 

rękawiczek zgodnie z zaleceniami GIS. 

4. Przy głównych wejściach do budynku, toaletach wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje 

dezynfekcji rąk 

5. Instruktor organizuje przerwy dla swojej grupy  dostosowując je do potrzeb wychowanków, 

jednak nie rzadziej niż po 45 minutach pracy. Po tym okresie następuje wietrzenie oraz 

dezynfekcja sprzętu wykorzystanego podczas zajęć . 

6. W czasie zajęć instruktorzy oraz adepci nie korzystają z maseczek i rękawiczek ochronnych . 

7. Do przyprowadzania i odbierania dzieci z zajęć uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun 

prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO 

8. Na zajęcia rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich 

jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka. 

9. Dzieci i młodzież przychodzą na zajęcia w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze dzieci 

przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i 

zdezynfekowane w domu. 

10. Rodzic ma obowiązek przedstawić-„Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w zajęciach” do 

pobrania ze strony klubu lub wypełnienia na miejscu-gotowe druki . 

11. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można na zajęcia wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z 

domowników przebywa na kwarantannie 

12. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko z zajęć może wchodzić na teren placówki 

jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady -jeden rodzic z dzieckiem i w 

odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem. Musi posiadać rodzic  maseczkę 

zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. 

13. Rodzice dzieci starszych nie wchodzą do szatni . 

14. Rodzic przy wejściu  jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się 

w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki w której odbywają się zajęcia  

15. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 

16. Instruktor ma prawo zmierzyć temperaturę osoby która chce uczestniczyć w zajęciach ,o ile 

zaistniało podejrzenie podwyższonej temperatury ciała .Temperatura mierzona jest 

bezdotykowo w okolicach czoła . 

17. Na zajęcia przyjmowane  są dzieci z temperaturą nie wyższą niż 37 stopni Celcjusza. 

18. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie obiektu, ma 

obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

19. Jeżeli instruktor zauważy, że dziecko ma objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną 

,może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka na zajęcia. 

20. W przypadku podejrzenia zarażeniem wirusem COVID-19 obowiązują procedury ochrony 

uczniów i pracowników obiektu . 

21. Rodzic odbierający dziecko z zajęć  powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i 

usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu 

dezynfekującego. 

22. Przed i po zakończeniu zajęć instruktor dezynfekuje ręce każdemu uczestnikowi treningów . 

23. Przed i po zakończeniu zajęć instruktorzy dezynfekują sobie ręce . 



24. Dezynfekcja rąk odbywa się przed każdym wejściem na salę gimnastyczną ( dojo ) 

25. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od instruktora, 

przez kontakt mailowy , telefoniczny lub ustny z zachowaniem odpowiedniej odległości .  

26. Dzieci przynoszą na zajęcia tylko i wyłącznie strój do ćwiczeń oraz obuwie zmienne . 

27. Napoje oraz woda do picia zostaje w szatni . 

28. Z dziećmi młodszymi wyjście do WC odbywa się w obecności instruktora , który po powrocie 

dezynfekuje dłonie sobie oraz dziecku . 

29. Jeżeli rodzic nie wyraża zgody na dezynfekcję dłoni swojemu dziecku środkami jakimi dysponuje klub , 

ma obowiązek dostarczenia osobistych środków do dezynfekcji dłoni . 

30. Jeżeli instruktor stwierdzi że dziecko nie jest przygotowane do zajęć ( brak stroju i obuwia zmiennego , 

strój jest brudny lub dziecko nie dba o higienę osobistą  ) nie zezwoli na uczestnictwo w tych zajęciach. 

31. Wszystkie uwagi oraz sugestie związane z treningami Aikido  przyjmowane są telefonicznie oraz na 

adres e-mail klubu . 


