Szczecin, 23.12.2021 r.

Bezpieczny Winter Camp
1. Na teranie całej KIDS ARENY rozstawione są dystrybutory z płynem dezynfekującym
do użytku uczestników wydarzenia.
2. Płyn dezynfekujący oraz ciepła woda z mydłem znajdują się w każdej toalecie na
terenie KIDS ARENY.
3. Co 30 minut personel dezynfekuje powierzchnie, z którymi stykają się uczestnicy
wydarzenia.
4. Opiekunowie grup przed każdym posiłkiem pilnują, aby uczestnicy umyli i
zdezynfekowali dłonie.
5. Przestrzeń Kids Areny pozwala uczestnikom zachowywać dystans społeczny podczas
korzystania z atrakcji.
6. Pomieszczenia w Kids Arenie są regularnie wietrzone.
7. W zajęciach Winter Camp uczestniczyć mogą tylko osoby bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach
domowych.
8. Rekomenduje się, aby uczestnicy przybywający na zajęcia w ramach WINTER CAMP,
w miarę możliwości ograniczyli poruszanie się transportem publicznym oraz nosili
maseczki chirurgiczne.
9. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do KIDS ARENY, zachowując
zasady:
a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c. dystansu od pracowników KIDS ARENY min. 1,5 m,
d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki
ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
10. KIDS ARENA ogranicza przebywania na jej terenie osób z zewnątrz, nie będących jej
klientami lub uczestnikami organizowanych przed nią zajęć.
11. KIDS ARENA posiada termometry bezdotykowe, które w razie wątpliwości co do
stanu zdrowia uczestników wydarzenia lub pracowników, może zostać użyty.
12. Jeżeli pracownik KIDS ARENY zaobserwuje u uczestnika WINTER CAMP objawy
mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura
powyżej 38°C, kaszel, duszności) odizoluje uczestnika w odrębnym pomieszczeniui
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania
uczestnika z WINTER CAMP.
13. Każda z grup uczestników WINTER CAMP w trakcie przebywania na KIDS Arenie
zostanie od siebie odizolowana w miarę możliwości.
14. Wszystkie sprzęty, zabawki oraz atrakcje pneumatyczne i przestrzenne znajdujące się
na terenie KIDS ARENY są regularnie czyszczone i odkażane.
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15. Rekomenduje się, aby uczestnicy WINTER CAMP nie przynosili ze sobą własnych
zabawek, przedmiotów osobistych. W przypadku konieczności posiadania takich
rzeczy – uczestnik nie powinien udostępniać przedmiotu pozostałym uczestnikom
WINTER CAMP.
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