Regulamin korzystania z placu zabaw
na czas zagrożenia epidemicznego Covid-19
1.

Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną (dotyczy to również opiekunów).

2.

Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to
osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).

3.

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.

4.

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).

5.

Należy

bezwzględnie

pamiętać

o

higienie

rąk

dziecka

oraz

opiekuna

każdorazowo

po zakończonej zabawie na placu zabaw.
6.

Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób
powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

7.

Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.

8.

W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby, należy niezwłocznie
przerwać pobyt na placu zabaw, za co odpowiedzialny jest opiekun.

9.

W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na
bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom.

10. Obowiązkiem opiekunów jest dezynfekowanie zabawek używanych przez dziecko na placu zabaw.
Dezynfekcję przeprowadza się zgodnie z przeznaczeniem danego produktu biobójczego. Informacji
dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktu biobójczego, jak również niezbędnych czasów
w zakresie samej dezynfekcji, w tym również konieczności odłożenia danego przedmiotu (zabawki)
przed kolejnym użyciem należy szukać na oznakowaniu opakowania użytego produktu biobójczego.
11. Zabrania się korzystania z placu zabaw grupom zorganizowanym.
12. Wszyscy użytkownicy placu zabaw są bezwzględnie zobowiązani do wykonywania poleceń
administratora placu zabaw lub służb porządkowych i sanitarnych.
Administratorem placu zabaw jest: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatrosko-Własnościowa „Przyjaźń”
w Krzeszowicach, ul. Długa 18A,32-065 Krzeszowice.
Powyższy regulamin opracowano na podstawie dokumentu pn. „Wytyczne przeciwepidemiczne dla
funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2
w Polsce” sporządzony przez Główny Inspektorat Sanitarny.

