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Противоепидемични мерки и правила при провеждането на обучение от ски и
сноуборд училище Мачирски спорт ЕООД
С изброените по-долу правила за предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на ски
центрове Офелии и Ветровал се създава организация на работата и вътрешния ред при организирането на
обучение по ски и сноуборд от Мачирски спорт ЕООД.
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Всеки клиент трябва да разполага с личен дезинфектант, маска/бъф или бандана и мокри
кърпички.
При качване в организирания транспорт, ръцете на участниците се дезинфекцират, всеки участник
ползва маска/ бъф ( мултифункционална яка) или бандана, която да покрива носа и устата.
Участници със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и повишена
телесна температура не се допускат до организирания транспорт и занимания.
В базите участниците трябва да спазват разстояние от минимум 1,5 м. помежду си, както и да
ползват маска/бъф, бандана.
Поставени са на видно място информационни табели, които информират участниците за
задължението да се спазва физическа дистанция и хигиена на ръцете.
За поддържане на добра хигиена, клиентите имат осигурен достъп до санитарни възли, както и до
поставени дезинфектанти в базите.
Проведен е инструктаж на екипа за следене проявата на симптоми от участниците
Обучението се провежда в групи до 10 души
Отстоянието между учениците по време на обучението да не бъде по-малко от 1 м
Избягват се методи на обучение и подпомагане на учениците чрез директен контакт (учителученик или ученик-ученик). Учителите трябва да носят маска/бъф/бандана
Учителите по снежни спортове трябва да съобразяват и недопускат при водене на ученици да се
получава струпване на групи.
Да се избягва максимално преместването на клиенти от една група в друга.
Максималната хигиена се осигурява чрез строги процедури за редовно почистване и дезинфекция,
минимум 2 пъти дневно, в т.ч. на всички контактни повърхности, които могат да се докоснат от
екипа и участниците.
Използва се естествената вентилация , докато температурите позволяват.
При влизане в ски гардероба или касата на ски училището трябва да се спазва определения ред –
не повече от трима души, като носенето на маска е задължително. За целта са поставени
информационни табели.
Участниците трябва да се запознаят с хигиенните мерки и условията.
Участниците изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените за целта кошчета.
Настоящите указания са поставени на видни места в базите и в сайта на Мачирски спорт
Кихане или кашляне се прави в лакътя, а не в дланта. Ако е в салфетка, тя веднага се изхвърля на
обезопасено място. Околното пространство веднага се почиства.
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ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА СЪМНЕНИЕ ЗА КОРОНАВИРУС
При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора,
гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):
1.

Първоначално поведение

Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у
дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска,
съобразена с възрастта му.
·
Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като
се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
· На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва
физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо
да се направи тест.
· След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
· Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
· Да се приеме отново детето за занимания срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е
допустимо.
2. В случай на положителен тест на дете
· Да се информира екипа на Мачирски спорт
· Предприемат се мерките за идентифициране на контактните лица.
· Да се почисти и дезинфекцира щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в
последните 48 часа.
·
Да се информират контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.
При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото,
умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):
1. Първоначално поведение
·
Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е
възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
·
Да се избягва физическия контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще
реши дали е нужно да се направи тест.
·
След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа покъсно.
·
Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
2. В случай на положителен тест
·
Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това
да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
Да се вземат мерки за идентифициране на контактните лица .
·
Да се информират контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат.
·
Да извърши щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало
контакт лицето в последните 48 часа.

