ABC – Centrum voľného času, Októbrová 30, Prešov

Pokyny pre rodičov počas pandémie 2021
Otvorenie činnosti záujmových útvarov / ďalej ako ZÚ / od 24.05.2021

1. Člen ABC CVČ na stretnutí záujmového útvaru predloží písomné vyhlásenie zákonného
zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti. Bez tohto vypísaného tlačiva sa dieťa nemôže
zúčastniť na činnosti ZÚ!
2. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa na záujmový útvar
v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie
zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti.
3. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa na záujmový útvar dve rúška/respirátory
(náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
4. Sprievod dieťaťa / najviac 1 osoba / na záujmový útvar v budove ABC CVČ vojde do budovy
s rúškom, dezinfikuje si ruky, zapíše sa do knihy návštev, odovzdá vyplnené tlačivo Vyhlásenie
návštevníka školského zariadenia – CVČ o bezinfekčnosti, pomôže dieťaťu sa prezliecť.
Sprievod sa nezdržiava počas činnosti ZÚ v priestoroch ABC CVČ.
5. Po odchode dieťaťa zo ZÚ môže sprievod dieťaťa vstúpiť do budovy 10 minút pred
ukončením činnosti ZÚ.
6. Zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že jeho dieťa sa nemôže zúčastňovať záujmovej
činnosti ani iných aktivít v ABC CVČ, ak v škole, triede, ktorú navštevuje, alebo v jeho rodine
sú podozriví na COVID 19.
7. Pri podozrení na ochorenie COVID 19 v prípade dieťaťa /člena ZÚ/, člen ZÚ nenavštevuje ABC
CVČ a riadi sa usmernením RÚNZ v Prešove, alebo usmernením všeobecného lekára žiaka.
O tejto skutočnosti informuje zákonný zástupca dieťaťa vedúceho záujmového útvaru. Vedúci
ZÚ podá informáciu ABC CVČ. Nahlási meno a priezvisko člena ZÚ a názov záujmového
útvaru. Taktiež informuje vedúceho ZÚ aj o zatvorení školy a v tom prípade nesmie navštíviť
ZÚ v ABC CVČ pokiaľ zatvorenie školy trvá. Túto skutočnosť môže nahlásiť ABC CVČ .
Kontakt: 051/771 22 91, 0918 900 949, abc@abccentrum.sk
8. Pri opätovnom návrate do záujmového útvaru zákonný zástupca dieťaťa predloží vedúcemu
ZÚ tlačivo o vyhlásení bezinfekčnosti.

