
 
 

 

Procedura English Club dt. przeprowadzania zajęć face to face (zajeć stacjonarnych) w 
dobie COVID-19 

 
 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów, pracowników oraz w świetle obecnie 
obowiązujących przepisów sanitarnych związanych z COVID-19, dokładamy wszelkich starań, aby 
zajęcia face to face (stacjonarne) przeprowadzane przez English Club spełniały najwyższe standardy 
obsługi klienta.  
 
W związku z tym na terenie English Club wdrożone zostały poniższe obostrzenia:  

1) Na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa; osoby o symptomach chorobowych 
sugerujących objawy grypopodobne, odbywające kwartantannę lub które w ciągu ostatnich 
14 dni miały kontakt z osobami z podejrzeniem COVID-19, proszone są o nieprzychodzenie na 
zajęcia i o poinfomowanie o tym fakcie English Club; w tej sytuacji zaproponujemy Państwu 
zajęcia w formie online na naszej platformie edukacyjnej. 

2) Przed zajęciami będą Państwo poproszeni o podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia, 
pozwalającym na podjęcie zajęć (w przypadku nieletnich deklaracja ta musi zostać podpisana 
przez rodzica lub opiekuna). 

3) Prosimy o punktualne przybycie na zajęcia – nie wcześniej niż 10 minut przed jego 
rozpoczęciem;  

4) Prosimy, aby nie przychodzić na zajęcia z osobami towarzyszącymi i nie przynosić zbędnych 
rzeczy osobistych;  

5) Sale, w których będą się odbywały zajęcia będą zdezynfekowane; oraz do Państwa dyspozycji 
będzie znajdował się płyn do dezynfekcji rąk;  

6) Zarówno uczniowie, jak i pracownicy są zobowiązani do mycia i dezynfekcji rąk za każdym 
razem, gdy wchodzą do salę i po każdym kontakcie z powierzchniami lub przedmiotami, 
których mogły dotykać inne osoby;  

7) W salach  będzie zapewniony odstęp: 1,5 m pomiędzy osobami;  
8) Na zajęciach prosimy o korzystanie z własnych przyborów piśmienniczych: ołówek, długopis, 

gumka, temperówka; uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych kandydatów;  
9) Prosimy o zabranie ze sobą na zajęcia: obowiązkowo maseczki ochronnej/przyłbicy i 

opcjonalnie: płynu do dezynfekcji, rękawiczek ochronnych;  
10)  Pracownicy będą zasłaniać usta i nos maseczką/przyłbicą podczas trwania zajęć. 
11) Są Państwo zobowiązani zachować bezpieczny odstęp co najmniej 1,5 m od innych osób 

(kandydatów, uczniów, członków komisji egzaminacyjnej, personelu obiektu, itp) 
przemieszczając się na terenie obiektu, w którym będzie się odbywały się zajęcia. 

12)  Prosimy, aby przyszli Państwo na zajęcia we własnych maseczkach ochronnych (lub 
przyłbicach - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą 
zakrywać ust i nosa maseczką).  

13) Zakrywanie nosa i ust maseczką obowiązuje od momentu wejścia do obiektu, w którym 
odbywają się zajęcia, do momentu zajęcia przypisanego miejsca w Sali.  



 

Procedura obowiązuje do odwołania. 

Joanna Borkowska 

Centre Manager 

 


