Zasady korzystania z Placu Zabaw przy Centrum Rekreacji i Wypoczynku
w Zembrzycach w okresie epidemii wywołanej zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2
1. Każda osoba korzystająca z Placu Zabaw zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem
obiektu i niniejszymi zasadami.
2. Administratorem obiektu jest Dyrektor GCKiCz w Zembrzycach.
3. Plac Zabaw udostępniony jest od poniedziałku do niedzieli od 1000 do 1900.
4. W uzasadnionych przypadkach Administrator może udostępnić obiekty w innym czasie.
5. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
6. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej
2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
7. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego
2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji
lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
8. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny
dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad
higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas
zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
9. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo
po zakończonej zabawie na placu zabaw. Korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc
i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów
dezynfekcyjnych.
10.Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw
osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
11.Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
12.W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy
niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
13.W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni
na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu
zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
14.Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad, a w szczególności
do poleceń pracowników administratora. Administrator obiektu lub wyznaczone przez niego
osoby z chwilą stwierdzenia przekroczenia liczby osób na obiekcie podejmuje/ą działania
zmierzające do ograniczenia liczby osób na obiekcie.
15.W razie naruszenia powyższych zasad oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią
COVID 19 Administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających
z terenu obiektu, w skrajnych przypadka zostanie wezwana policja.
16.Osoby korzystające z obiektu oraz rodzice wyrażający zgodę na przebywanie swoich dzieci na
terenie Placu Zabaw są świadomi ryzyka COVID 19 i ponoszą odpowiedzialność za podjętą
decyzję związaną z przebywaniem na w/w obiekcie.
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