
 

Regulamin obowiązujący w Hakiel Akademii Tańca 

podczas ogłoszonego stanu epidemii: 

1. Wejście na zajęcia jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż w ciągu 2 ostatnich tygodni 

nie miało się kontaktu z osobą zarażoną COVID-19 oraz, iż w przeciągu ostatnich 

24 h nie wystąpiły u niego: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie miał styczności 

z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

2. W Akademii udostępniono dla klientów i pracowników płyny oraz żele do 

dezynfekcji. Wskazane jest w celach profilaktycznych oraz ze względu na 

bezpieczeństwo zdezynfekowanie rąk zarówno przed, jak i bezpośrednio po zajęciach. 

3. Zalecane jest noszenie masek na terenie całej Akademii. 

4. Sale, jak i recepcja są regularnie wietrzone/klimatyzowane. Ponadto co godzinę 

klamki oraz blaty poddawane są dezynfekcji przez pracowników Akademii. 

5. Prosimy o przybywanie do Akademii maksymalnie na 10 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. W przypadku dzieci, prosimy, aby przyprowadzał je maksymalnie 1 opiekun. 

6. Prosimy o unikanie przesiadywania w Akademii i opuszczanie budynku maksymalnie 

10 minut po zakończeniu zajęć. Rodziców zachęcamy do tego, aby nie czekali na 

dzieci w Akademii, a jedynie odprowadzali i odbierali je z zajęć o wyznaczonej 

godzinie. 

7. Dozwolona liczba uczestników na zajęciach w zależności od lokalizacji: 

▪ Białołęka: maksymalnie 14 osób dorosłych/ 16 dzieci 

▪ Gocław: maksymalnie 14 osób dorosłych/ 16 dzieci 

▪ Mokotów: mała sala: maksymalnie 16 osób dorosłych/dzieci 

duża sala: maksymalnie 18 osób dorosłych/dzieci 

▪ Wilanów: maksymalnie 14 osób dorosłych/ 16 dzieci 

▪ Wola: maksymalnie 14 osób dorosłych/ 16 dzieci 

▪ Żoliborz: mała sala: maksymalnie 16 osób dorosłych/dzieci 

                                     duża sala: maksymalnie 18 osób dorosłych/dzieci 

8. Wejście na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 roku i obowiązuje do odwołania. 



 
Hakiel Akademia Tańca  
al. Niepodległości 80  
02-626 Warszawa  
NIP: 586-207-72-10 
 
 
 
 
 
 
„PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK HAKIEL 

AKADEMII TAŃCA W WARSZAWIE W STANIE EPIDEMIOLOGICZNYM 

ZWIĄZANYM Z COVID-19” 

 

§1  
Zasady organizacji w placówce 

 

1. Jedna grupa powinna przebywać w jednej sali.  

2. Do pracy w grupie są przyporządkowani ci sami instruktorzy.  

3. W celu zachowania  bezpieczeństwa i profilaktyki  zachorowań na  choroby  zakaźne 

 (w tym szczególności   Covid-19) w okresie   obowiązywania stanu   epidemicznego 

 i ustala się ograniczenie ilości osób na poszczególnych salach:  

  Białołęka: maksymalnie 14 osób dorosłych/ 16 dzieci  

  Gocław: maksymalnie 14 osób dorosłych/ 16 dzieci  

  Mokotów: mała sala: maksymalnie 16 osób dorosłych/dzieci  

    duża sala: maksymalnie 18 osób dorosłych/dzieci  

  Wilanów: maksymalnie 14 osób dorosłych/ 16 dzieci  

  

Wola: 

Żoliborz: 

maksymalnie 14 osób dorosłych/ 16 dzieci    

mała sala: maksymalnie 16 osób dorosłych/dzieci  

    duża sala: maksymalnie 18 osób dorosłych/dzieci   
4. Sale, w których przebywają klienci będą raz na godzinę wietrzone, a w razie potrzeby także w 

trakcie zajęć.  
5. Zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, które nie mogą być w skuteczny sposób uprane lub 

zdezynfekowane.  
6. Pracownicy podczas wykonywania obowiązków służbowych zachowują między sobą dystans 

społeczny min. 1,5 m.  
7. Klienci zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych 

osób min. 2 m.  
8. Do placówek Hakiel Akademii Tańca mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów 

chorobowych.  
9. Dziecko do placówki jest przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.  
10. Jeżeli w domu kursanta przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przychodzić do placówki.  
11. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce tylko do osób zdrowych i do 

niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności:  
a) osłona nosa i ust, 

b) rękawiczki jednorazowe, 

c) dezynfekcja rąk. 

12. Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z kursantami/opiekunami dziecka. 

13. Placówka zostaje wyposażona w termometr bezdotykowy.  
14. Uzyskuje się zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeżeli zaistnieje 

taka konieczność, oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.  
15. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe, zostaje odizolowane w odrębnym 

pomieszczeniu, którym jest szatnia, minimum 2 m odległości od innych osób, niezwłocznie 



powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.  
16. Przychodzenie do placówki może odbywać się na maksymalnie 5 min przez rozpoczęciem kursu.  
17. Po zakończeniu kursu, jego uczestnicy zobowiązani są do opuszczenia placówki maksymalnie 

w ciągu 5 min.  
18. Zabezpiecza się jedno pomieszczenie na izolatorium- szatnia, w której przebywa jedno dziecko 

z podejrzeniem choroby lub chore pod opieką nauczyciela/opiekuna do czasu przejęcia opieki 
nad dzieckiem przez rodziców lub zabrania dziecka przez służby medyczne.  

19. Izolatorium może być wykorzystane przez pracownika placówki, który wymaga izolacji.  
20. Pomieszczenie izolatorium udostępnia się pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.  
21. Pomieszczenia Hakiel Akademii Tańca udostępnia się kursantom i pracownikom pod 

warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji powierzchni, sprzętu.  
22. Na czas trwania stanu epidemiologicznego: 

a) wyłącza się możliwość korzystania z szatni, 

b) wyłącza się możliwość korzystania z prysznica,  
23. Harmonogram mycia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia określa Dyrektor 

placówki i wydaje w tej mierze odrębne indywidualne poleceniach służbowe.  
24. Niezależnie od harmonogramu mycia i dezynfekcji, w każdej placówce zostały udostępnione 

preparaty dezynfekujące do stosowania, których są zobowiązani wszyscy pracownicy.  
25. W częściach ogólnych placówki: 

a) może przebywać jeden z rodziców z dzieckiem oraz upoważnieni pracownicy placówki, 

b) znajdują się środki dezynfekujące dostępne dla każdej osoby, 

 

§2 

Postępowanie w przypadku stwierdzonego zagrożenia. 

 

1. Dyrektor placówki w momencie stwierdzenia zagrożenia epidemiologicznego u pracownika, 

zleceniobiorcy, lub dostawcy usług:  
a) przeprowadza wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, identyfikując krąg możliwych 

zakażeń,  
b) informuje organy sanitarno-epidemiologiczne,  
c) informuje pracowników, zleceniobiorców i dostawców usług o stwierdzonym zagrożeniu, 

informując o fakcie zgłoszenia sprawy do organów sanitarno-epidemiologicznym.  
2. Po powzięciu informacji, że kursant uczęszczający do placówki lub członek jego najbliższej 

rodziny zostali: objęcie nadzorem epidemiologicznym, poddani kwarantannie, poddani 

procesowi diagnostyki medycznej czy leczenia Dyrektor placówki dołoży wszelkich starań do 

ustalenia listy osób mających kontakt z ww. osobą oraz skontaktuje się z tymi osobami.  
3. W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób w stosunku do których 

może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną 

Dyrektor placówki anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji obowiązku prawnego 

przekazania informacji właściwym organom państwowym,o którym mowa jest w art. 6 i art. 9  
RODO. 

 

§3 

Zasady higieny i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni. 

 

1. Przed wejściem do Hakiel Akademii Tańca, Dyrektor placówki:  
a) zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez kursantów 

wchodzących do placówki,  
b) umożliwia skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk, 

c) egzekwuje obowiązek zakrywania ust i nosa. 

2. Placówka umożliwia regularność mycia rąk wodą i mydłem. 

3. Pracownicy placówki są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony indywidualnej, do których 



zalicza się: 

a) jednorazowe rękawiczki, 

b) maseczki na usta i nos.  
4. W ramach edukacji związanej z właściwym wykonywanie zabiegów mycia rąk w 

pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się instrukcje mycia i dezynfekcji rąk. 

 

§4 

Zasady pobytu kursantów w placówkach Hakiel Akademii Tańca 

 

1. Dzieci do 4 lat przyprowadzane do placówki przez rodziców/opiekunów nie muszą mieć 
założonych maseczek.  

2. Dzieci powyżej 4 roku życia przyprowadzane są do placówki przez rodziców/opiekunów w 
maseczkach.  

3. Wszystkie osoby dorosłe przebywające w placówkach Hakiel Akademii Tańca zobowiązane są 
do zakrywania ust i nosa.  

4. Dzieci powyżej 4 roku życia posiadające stosowne zaświadczenie lekarskie, zwalniające ich z 
obowiązku noszenia maseczek, przyprowadzane do placówki mogą być bez maseczek.  

5. Przy rejestracji w recepcji dopuszcza się możliwość pomiaru temperatury ciała i ogólnego stanu 
zdrowia kursantów i pracowników.  

6. Kursanci przebywający na Sali nie są zobligowani do noszenia maseczek i innych środków 
ochrony indywidualnej, natomiast zaleca się ich pozostawienie także w trakcie trwania kursu. 

 

§5 

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej i ich stosowanie. 

 

1. Dyrektor placówki zabezpiecza odpowiednią ilość i jakość środków ochrony indywidualnej dla 

potrzeb kursantów, pracowników i osób trzecich, które wykażą interes pobytu i załatwiania 
spraw w placówce.  

2. W ramach bezpieczeństwa pracowników recepcji zostanie zainstalowana bariera z pleksy na 
recepcji.  

3. Pracownicy prowadzący kursy na salach nie są zobowiązani do noszenia maseczek i innych 
środków ochrony indywidualnej.  

4. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad dzieckiem przebywającym w izolatorium 
zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej. 

 

§6 

Szczegółowe obowiązki pracowników Hakiel Akademii Tańca 

 

1. Instruktor, w trakcie kursu powinien w szczególności: 

a) przypominać kursantom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce, 

b) usuwać z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.  
c) jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, powinien je systematycznie dezynfekować, 

d) wietrzyć salę, w której odbywa się kurs, co najmniej raz na godzinę.  
2. Pracownicy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio Dyrektorowi placówki wszelkie możliwe 

zagrożenia dla życia i zdrowia, w tym o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, 

kursantów, rodziców / upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich z zachowaniem 
szczególnych zasad ochrony danych osobowych.  

3. Podczas pracy pracownicy zachowują względem siebie dystans min. 1,5 m. 



§7 

Szczegółowe obowiązki kursantów i ich rodziców/opiekunów 

 

1. Udział w kursie umożliwiony jest tylko osobom zdrowym. 

2. Rodzice przyprowadzają do placówki tylko zdrowe dzieci. 

3. Przyprowadzający dziecko rodzic/opiekun musi być zdrowy.  
4. Przed wyjściem z domu dorośli oraz dzieci od 4 roku w przestrzeni publicznej zakładają maseczki.  
5. W celu ograniczenia ilości osób przebywających na terenie placówki, dziecko do placówki 

przyprowadzane jest przez jednego rodzica/opiekuna.  
6. Rodzice lub upoważniony opiekun zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w placówce w 

celu przejęcia opieki nad dzieckiem w sytuacji złego samopoczucia i konieczności poddania 
dziecka diagnostyce medycznej.  

7. Kursanci oraz rodzice/opiekunowie kursantów zobowiązani są do niezwłocznego informowania 
placówki o potwierdzonych swoich dolegliwościach chorobowych lub dziecka i najbliższych 

członków rodziny związanych z chorobami zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede 

wszystkim takich decyzji służb jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, 

kwarantannie, działaniach diagnostycznych związanych z wykonaniem testów na obecność  
Covid-19. 


