
1.Na  zajęcia  stacjonarne,  odbywające  się  w  szkołach,  przedszkolach,  jak
również w innych placówkach edukacyjnych, gdzie klub KS Krak prowadzi
zajęcia  stacjonarne,  mogą  uczęszczać  tylko  zawodnicy  bez  objawów
chorobowych  górnych  dróg  oddechowych.  Nie  dotyczy  to  zajęć  online,
prowadzonych przez nasz klub w wirtualnym klubie szachowym. Wszelkie
informacje są dostępne na naszej stronie www.kskrak.pl

2.Zawodnicy nie mogą uczęszczać na zajęcia stacjonarne, gdy domownicy
przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.

3.Zawodnicy dezynfekują/myją ręce przed wejściem do sali zajęć.

4.Szachy są dezynfekowane przed zajęciami.

5.Osoby  przyprowadzające  i  odbierające  zawodników  nie  mogą  mieć
objawów  chorobowych  górnych  dróg  oddechowych  i  innych  objawów
charakterystycznych  dla  COVID-19,  nie  mogą  być  na  kwarantannie,  ani
w izolacji domowej.

6.Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich na zajęciach do minimum,
z zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności  (osłona  ust  i  nosa,
zachowanie  odpowiedniej  odległości,  dezynfekcja  rąk,  mogą to  być  tylko
osoby bez jakichkolwiek objawów chorobowych związanych z COVID-19).

7.Opiekunowie  prawni  są  zobowiązani  do  pozostawienia  nr  telefonu
w klubie,  by  można  było  poinformować  rodziców/opiekunów  prawnych
o ewentualnych  objawach  chorobowych  u  zawodników  i  natychmiast
zareagować odprowadzając w miejsce izolacji, dostępne w każdym ośrodku
edukacyjnym, w którym Klub prowadzi zajęcia stacjonarne, wg regulaminu
danej placówki edukacyjnej.

8.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych,  nie  wolno  przyprowadzać  zawodnika  lub  przychodzić
samodzielnie na zajęcia.

9.Zawodnicy,  którzy  przychodzą na  zajęcia  samodzielnie  mają  obowiązek
stosować się do w/w zasad.

10.Procedury  bezpieczeństwa  związane  z  COVID-19  w  danej  placówce
edukacyjnej lub Domu Kultury obowiązują również w naszym klubie.

11. Klub  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  przyprowadzone  dzieci
z objawami  infekcji,  rodzic/opiekun  prawny  jest  odpowiedzialny  za  stan
zdrowia  dziecka  w  czasie  przyjścia  na  zajęcia.  Dzieci  z  jakimkolwiek
objawem  infekcji  górnych  dróg  oddechowych  (katar,  kaszel,  podejrzenie



o podwyższoną  temperaturę),  nie  będą  przyjmowane  na  zajęcia.

12.Placówki  w  których  prowadzimy  zajęcia,  mają  własne  regulaminy
i procedury.  Nasi  zawodnicy  oraz  rodzice/opiekunowie  prawni  są
zobowiązani  do  przestrzegania  procedur  i  regulaminów  obowiązujących
w danej placówce.


