
 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA WARSAW MUSIC ACADEMY 

w związku z reżimem sanitarnym spowodowanym pandemią COVID-19 

w roku szkolnym 2021/2022 

1. Celem niniejszej procedury jest wprowadzenie zasad bezpieczeństwa, mających na celu 

zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia COVID-19 w Warsaw Music Academy z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Przyczółkowa 326, 02-962 Warszawa (dalej jako: 

„Placówka”). 

2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Placówki.  

3. Zabronione jest przebywanie w Placówce przez osoby:  

a. z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych;  

b. które w ciągu ostatnich 14 dni miały dodatni wynik testu genetycznego lub 

antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2; 

c. które w ciągu ostatnich 24 godzin miały podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę; 

d. których domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych.  

4. Rodzice i opiekunowie odprowadzający dzieci powinni ograniczyć wejście na teren 

Placówki do niezbędnego minimum, stosując dodatkowe środki ostrożności, w 

szczególności:  

a. obowiązkową dezynfekcję rąk; 

b. obowiązkowy pomiar temperatury. 

c. zakrywanie nosa i ust; oraz 

d. zachowanie 1,5 metrowego dystansu. 

5. Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy uczniów przebywających w pomieszczeniach, 

w których odbywają się zajęcia.  

6. Zużyte środki ochrony osobistej (t.j. maseczki, rękawiczki) należy wrzucać do specjalnie 

oznaczonego pojemnika.  

7. Wszystkie pomieszczenia na terenie Placówki są na bieżąco porządkowane i 

dezynfekowane. 



8. Przedmioty, których dezynfekcja jest niemożliwa będą na bieżąco usuwane lub nie będą 

mogły zostać wniesione na teren Placówki.  

9. W przypadku uzasadnionych podejrzeń lub wystąpienia objawów COVID-19, nauczyciel 

może odizolować ucznia od grupy oraz zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie 

dyrektora placówki oraz rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli uczeń jest 

niepełnoletni.  

10. W przypadku, kiedy u jednego lub kilku uczestników zajęć danej grupy tanecznej zostanie 

potwierdzone zarażanie COVID-19, sanepid może podjąć decyzję o czasowej 

kwarantannie wszystkich uczestników tej grupy. 

11. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w punkcie 9 powyżej lub gdy w 

określonym obszarze/mieście lub na terenie całego kraju, rząd wprowadzi obostrzenia 

uniemożliwiające prowadzenie w szkole zajęć stacjonarnych, wszystkie zajęcia regularne 

przechodzą w tryb kształcenia na odległość. Jeżeli uczeń nie ma możliwości odbywania 

zajęć na odległość może odrobić zajęcia w późniejszym terminie. 


