Załącznik nr 2
Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych
Z zajęć w M-GCKiP Nowe Brzesko mogą korzystać wszyscy wychowankowie, których rodzice
zadeklarują chęć ich udziału w zajęciach według kolejności zgłoszeń (ograniczenie dotyczy
spełnienia wymogu dotyczącego przestrzeni przeznaczonej na 1 wychowanka).
1. Każdy rodzic, który chce, aby jego dziecko korzystało z zajęć w M-GCKiP Nowe Brzesko,
ma obowiązek zgłosić ten fakt do dyrektora placówki pod nr tel. 12 385 29 44.
2. Do placówki mogą uczęszczać tylko wychowankowie zdrowi, bez objawów chorobowych.
3. W celu zapewnienia wychowankom bezpiecznych warunków w M-GCKiP, zostały podjęte
działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, opracowano
Wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa
w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji im. Alicji i Franciszka Bryłów w
Nowym Brzesku.
4. W placówce będą przestrzegane wszelkie środki ostrożności w warunkach zagrożenia
koronawirusem m.in. przyjmowania i wydawania wychowanków, pomiaru ich temperatury,
dezynfekowania i sprzątania pomieszczeń, zachowania dystansu między osobami
przebywającymi w placówce, postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie itp.
5. Przy wejściu do M-GCKiP Nowe Brzesko oraz w salach, w których planowane są zajęcia
umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z zasadami prawidłowego mycia
rąk, z obowiązkiem korzystania z nich przez wszystkich wchodzących.
6. ISTNIEJE JEDNAK ZAGROŻENIE ZARAŻENIEM COVID-19.
7. Placówka będzie czynna w godz. 8.00 – 16.00
8. Placówka wznawia przyjmowanie wychowanków zgłoszonych przez rodziców/prawnego
opiekuna DOBROWOLNIE I W WYNIKU ŚWIADOMIE PODJĘTEJ PRZEZ NICH
DECYZJI.
9. Placówka NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI materialnej i prawnej za ewentualne
skutki wywołane zarażeniem wychowanków lub innych osób w M-GCKiP Nowe Brzesko
z niezawinionej przyczyny.
10. Przyjęcie wychowanka do placówki wiąże się z koniecznością złożenia przez
rodziców/rodzica/prawnego opiekuna, oświadczenia (Załącznik Nr 3).
11. Wychowanek nie przynosi do placówki żadnych zbędnych przedmiotów.
12. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający wychowanka do M-GCKiP Nowe Brzesko muszą
zachować odpowiedni dystans społeczny w odniesieniu do pracowników.
13. Osoby przyprowadzające wychowanka, muszą być zdrowe.
14. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych NIE
WOLNO przyprowadzać wychowanka do M-GCKiP Nowe Brzesko.
15. Dyrekcja M-GCKiP Nowe Brzesko zastrzega sobie prawo zamknięcia w wyniku zdarzeń
powodujących zachorowanie lub objęciem kwarantanną pracowników placówki.
16. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w
Nowym Brzesku reprezentowany przez Dyrektora placówki. Podane dane będą przetwarzane
na podstawie niniejszego oświadczenia przez okres korzystania wychowanka
z opieki w placówce, w czasie trwania pandemii koronawirusa i nie będą udostępniane innym
podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Oświadczam/-y jako rodzice/rodzic/opiekun prawny dziecka
…………………………………………………………………………, że zapoznałem / liśmy się z powyższą Informacją
…………………………………………………………
Data i czytelny podpisy rodziców/opiekuna

