Aktualizováno: 19.11. 2021

Vážení rodiče, vážené tanečnice a tanečníci,
ve světle nové úpravy hygienických a ochranných opatření Vládou ČR z 18.11. (blíže v sekci
“Omezení maloobchodu a služeb od 22. listopadu”) aktualizujeme náš dokument aktuálně
platných hygienických opatření platných v naší Taneční škole InDance od pondělí 22.
listopadu.
Je v našem zájmu co nejvíce minimalizovat riziko nákazy tímto virem, a současně zachovat provoz
našich lekcí i v novém roce v maximální možné míře tak, jak jste na ně zvyklí.
Tento dokument se řídí aktuálními nařízeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví (aktualizováno
v souladu s nařízeními Vlády ČR k 22. listopadu 2021).
V souladu s těmito nařízeními je vstup do sportovišť ve vnitřních prostorách staveb zakázán osobám
vykazujícím klinické příznaky onemocnění covid-19. Dále podle věkových skupin platí další nutné
podmínky ke vstupu do zařízení:
Pro tanečníky před dovršením 18 let věku:
-

i v rámci aktualizovaných vládních opatření k 22.11. se na pravidelnou účast na
zájmovém vzdělávání a jiných volnočasových aktivitách i pro kolektivy o vyšším počtu
než 20 osob, pokud se jedná o neměnný kolektiv, vztahuje výjimka z povinnosti doložit
potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci (dále jen O-N), viz bod 12c. Pro účast v
našich tanečních kurzech do 18 let věku tedy i nadále platí, že nejsou nutné žádné
dodatečné podmínky.

Pro tanečníky ve věku 18+:
-

-

POZOR, ZMĚNA!
Na základě článku č. 14 aktualizovaných vládních opatření k 22.11. se i na kurzy s
účastníky nad 18 let věku na pravidelnou účast na zájmovém vzdělávání a jiných
volnočasových aktivitách vztahuje výjimka z povinnosti doložit potvrzení o očkování
nebo prodělané nemoci (dále jen O-N), v případě, že se jedná o neměnné kolektivy v
počtu nižším než 20 osob, viz bod 14b/ii.
S ohledem na to, že žádné kurzy ve vyšším počtu v této věkové kategorii (4. taneční třída a
Dospělí) v naší Taneční škole InDance neprobíhají, aktuálně platná opatření se nás tedy
nikterak nedotýkají.

Odkaz na nařízení Vlády

Naše pokračující hygienická opatření:
●

●

●
●

všechny naše taneční sály budou i v nadcházejícím školním roce vybaveny zásobníky s
pravidelně doplňovanými dezinfekčními prostředky. Tanečníci budou upozorněni, aby si před
lekcí dezinfikovali ruce.
všechny naše sály budou pravidelně uklízeny, dezinfikovány a větrány k zajištění co největší
čistoty a bezpečí, se zvláštním přihlédnutím k čistotě povrchů, se kterými přichází tanečníci
během lekce do kontaktu, jako jsou baletní tyče a další případné cvičební pomůcky. Dále
budou vybaveny značkami k indikaci dodržení 1,5 metrových rozestupů, které jsou aktuálním
nařízením Vlády ČR rovněž požadovány.
šatny i wc v naší taneční škole budou otevřeny.
nadále platí, že pro tanečníky nejsou respirátory povinné na lekcích, ovšem jsou povinné v
ostatních vnitřních prostorách naší taneční školy.

O co prosíme Vás:
●

●

●

●
●

v souladu s nařízením Vlády platným od 1.9. 2021 stále platí povinnost nosit ve všech
vnitřních prostorách budov respirátor. Proto také žádáme, abyste své děti vybavili pro
pohyb ve vnitřních prostorách respirátory, a v případě svého vstupu do našich prostor
respirátor nosili také.
s ohledem na maximální omezení možnosti přenosu infekčního onemocnění žádáme rodiče
tanečníků, aby minimalizovali čas strávený v našich tanečních prostorách. U rodičů
předškolních tanečníků respektujeme potřebu děti vyzvednout, pomoci jim s převlečením
apod., u starších dětí Vás chceme požádat, abyste do našich společných prostor (s výjimkou
kavárny na Gercenově po dobu jejího provozu) vstupovali pokud možno minimálně.
pokud budete mít jakékoliv podezření na jakékoliv zdravotní potíže u sebe/svého potomka,
nechoďte/neposílejte je na taneční lekci. Toto pravidlo platí paušálně i pro náš standardní
provoz, ale v této situaci nabývá na ještě větší důležitosti, navíc je upraveno i vládním
nařízením.
prosíme, aby každý tanečník měl na lekci s sebou své vlastní pití.
pokud se u Vás či Vašeho potomka objeví podezření/prokáže onemocnění nemocí
COVID-19, neprodleně nás o této skutečnosti informujte.

Pokud dojde k další aktualizaci epidemiologických opatření ze strany Vlády či Ministerstva
zdravotnictví ČR, budeme Vás informovat o případném rozšíření bezpečnostních opatřeních na
lekcích.
V případě nařízení karantény např. při podezření na nákazu koronavirem v konkrétním kurzu se
budeme řídit konkrétními pokyny příslušné Krajské hygienické stanice a dotčené osoby budeme
neprodleně informovat. Omezení docházky v důsledku onemocnění či karantény budeme řešit v
souladu s platnými storno podmínkami Taneční školy InDance.

Jsme otevřeni jakýmkoliv Vašim připomínkám a otázkám.
S přáním všeho dobrého,
Taneční škola InDance

BEZPEČNOSTNÍ PATERO PRO NÁS I PRO VÁS - ve zkratce:
● Do výuky choďte/posílejte tanečníky pouze tehdy, kdy jsou 100% zdraví.
● V případě prokázání nákazy virem Covid-19 u Vás nebo Vašeho potomka
nás neprodleně informujte.
● Informujte nás a ptejte se.
● Lektoři i tanečníci si před a po lekci dezinfikují ruce.
● Všechny povrchy v tanečních sálech a budově se pravidelně dezinfikují.

