Regulamin funkcjonowania Gminnego Ośrodka
Kultury w Michałowie
w czasie obowiązywania stanu epidemii
I. Przygotowanie ośrodka do prowadzenia zadań kulturalnych
1. Ograniczenia związane z funkcjonowaniem ośrodka kultury w stanie epidemii
1.1. Od dnia 04.06.2020r. przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, ośrodek umożliwia
osobom zainteresowanym uczestniczenie w zajęciach kulturalnych.
1.2. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest akceptacja przez uczestnika lub opiekunów
prawnych uczestnika (w przypadku osób niepełnoletnich) szczególnych warunków sanitarnoepidemiologicznych panujących na terenie ośrodka.
1.3. Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą zakażoną,
podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji
nie mogą uczestniczyć w zajęciach kulturalnych organizowanych przez ośrodek.
2. Wejście do budynku
2.1. Na drzwiach wejściowych do budynku zamieszcza się istotne informacje związane z bieżącym
sposobem funkcjonowania ośrodka, w szczególności informacje o przyjętych zasadach
sanitarno-epidemiologicznych.
2.2. Ośrodek, bezpośrednio przy wejściu zapewnia pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk wraz
z wyeksponowaną instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.
2.3. Wszystkie osoby zobowiązane są do każdorazowej dezynfekcji rąk w przypadku wejścia na
teren budynku.
2.4. W związku z działalnością kulturową do ośrodka mają prawo wstępu wyłącznie:
a) Personel ośrodka;
b) Uczestnicy, osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach kulturalnych;
c) Rodzic lub opiekun w celu przyprowadzenia lub odbioru dziecka;
d) Służby sanitarne, epidemiologiczne i wyspecjalizowany personel sprzątający;
e) Inne osoby po uzyskaniu indywidualnej zgody Dyrektora ośrodka.
2.5. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z nieletnim uczestnikiem wyłącznie do przestrzeni
wspólnej z zachowaniem zasady odstępu 2 metrów od innych osób, przy stosowaniu środków
ochrony bezpośredniej w postaci osłon ust i nosa oraz rękawiczek jednorazowych lub
dezynfekcji rąk.
2.6. W ramach organizowanych zajęć w obiektach zamkniętych wprowadza się ograniczenie ilości
uczestników uzależnionej od powierzchni pomieszczenia, w którym organizowane są zajęcia:
a) 12 osób + 1 osoba prowadząca (w obiektach do 300 m2),
b) 16 osób + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 301 do 800 m2),
c) 24 osoby + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 801 do 1000 m2),
d) 32 osoby + 3 osoby prowadzące (w obiektach powyżej 1000 m2).

2.7. Wszystkie osoby przed wejściem do ośrodka mają mierzoną temperaturę termometrem
bezdotykowym (dezynfekcja po każdej grupie) lub innym termometrem (dezynfekowanym po
każdym użyciu). Załącznik nr 2
2.8. Do ośrodka nie są wpuszczane osoby z temperaturą przekraczająca 37 oC.
2.9. Niepełnoletnia osoba ze zwiększoną temperaturą jest izolowana od innych osób
w pomieszczeniu epidemiologicznym, gdzie przebywa do czasu przyjazdu rodzica/opiekuna.
3. Przygotowanie pomieszczeń pod kątem organizacji zajęć kulturalnych
3.1. Przed wejściem do pomieszczeń ośrodka zamieszcza się informacji o maksymalnej liczbie
użytkowników/odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać na terenie obiektu.
3.2. W miarę możliwości, z pomieszczeń ośrodka, w których przebywają użytkownicy usuwa się
przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. dywany, firanki etc.
3.3. Bezpośrednio przy wejściu do pomieszczeń/sal zajęć zapewnia się środki do dezynfekcji rąk
wraz z instrukcją poprawnej ich dezynfekcji.
3.4. W miarę możliwości, ogranicza się kontakt użytkowników z personelem administracyjnym
i porządkowym.
3.5. Zapewnia się możliwości skutecznego i regularnego wietrzenia pomieszczeń/sal zajęć,
w których przebywają użytkownicy.
3.6. Ograniczenie korzystania z szatni poprzez udostępnianie co drugiego wieszaka/szafki.
3.7. Pomieszczenia sanitarne zostają wyposażone w środki do dezynfekcji rąk wraz
z wyeksponowanymi instrukcjami poprawnej dezynfekcji.
3.8. Pomieszczenia socjalne personelu takie jak szatnie, stołówki i inne wyposaża się w środki do
dezynfekcji rąk wraz z wyeksponowanymi instrukcjami poprawnej dezynfekcji.

4.

5.

6.

7.

POMIESZCZENIA - PIĘTRO
Pomieszczenie plastyczne
4.1. Bezpośrednio przy wejściu do pomieszczeń zapewnia się środki do dezynfekcji rąk wraz
z instrukcją poprawnej ich dezynfekcji.
4.2. Zapewnia się możliwości skutecznego i regularnego wietrzenia pomieszczenia po każdej grupie
uczestników zajęć.
4.3. W pomieszczeniu może przebywać równocześnie 16 użytkowników.
Sala muzyczna
5.1.Bezpośrednio przy wejściu do pomieszczeń zapewnia się środki do dezynfekcji rąk wraz
z instrukcją poprawnej ich dezynfekcji.
5.2.Zapewnia się możliwości skutecznego i regularnego wietrzenia pomieszczenia po każdej grupie
uczestników zajęć.
5.3.W pomieszczeniu może przebywać równocześnie 7 użytkowników.
Sala taneczna
6.1.Bezpośrednio przy wejściu do pomieszczeń zapewnia się środki do dezynfekcji rąk wraz
z instrukcją poprawnej ich dezynfekcji.
6.2.Zapewnia się możliwości skutecznego i regularnego wietrzenia pomieszczenia po każdej grupie
uczestników zajęć.
6.3.W pomieszczeniu może przebywać równocześnie 8 użytkowników.
Hol
7.1.Zapewnia się możliwości skutecznego i regularnego wietrzenia pomieszczenia.

7.2.W pomieszczeniu może przebywać równocześnie 11 użytkowników.
8. Pomieszczenie socjalne
8.1.Bezpośrednio przy wejściu do pomieszczeń zapewnia się środki do dezynfekcji rąk wraz
z instrukcją poprawnej ich dezynfekcji.
8.2.Zapewnia się możliwości skutecznego i regularnego wietrzenia pomieszczenia.
8.3 W pomieszczeniu może przebywać równocześnie 3 użytkowników.

PARTER
8. Sala widowiskowa
8.1.Bezpośrednio przy wejściu do pomieszczeń zapewnia się środki do dezynfekcji rąk wraz
z instrukcją poprawnej ich dezynfekcji.
8.2.Zapewnia się możliwości skutecznego i regularnego wietrzenia pomieszczenia po każdej grupie
uczestników.
8.3.W pomieszczeniu może przebywać równocześnie 23 użytkowników.
9. Scena
9.1.Na scenie może przebywać równocześnie 10 użytkowników.
10. Hol - bar
10.1.Bezpośrednio przy wejściu do pomieszczenia zapewnia się środki do dezynfekcji rąk wraz
z instrukcją poprawnej ich dezynfekcji.
10.2.Zapewnia się możliwości skutecznego i regularnego wietrzenia pomieszczenia po każdej
grupie uczestników.
10.3.W pomieszczeniu może przebywać równocześnie 8 użytkowników.
11. Hol
11.1.Bezpośrednio przy wejściu do pomieszczenia zapewnia się środki do dezynfekcji rąk wraz
z instrukcją poprawnej ich dezynfekcji.
11.2.Zapewnia się możliwości skutecznego i regularnego wietrzenia pomieszczenia po każdej
grupie uczestników.
11.3.W pomieszczeniu może przebywać równocześnie 11 użytkowników.
12. Studio
12.1.Bezpośrednio przy wejściu do pomieszczenia zapewnia się środki do dezynfekcji rąk wraz
z instrukcją poprawnej ich dezynfekcji.
12.2.W pomieszczeniu może przebywać równocześnie 5 użytkowników.
13. Pomieszczenie epidemiologiczne
13.1.Spośród pomieszczeń na terenie ośrodka zostaje wydzielone pomieszczenie epidemiologiczne
wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można
odizolować osobę niepełnoletnią w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
13.2.Pomieszczenie zostaje wyraźnie i jednoznacznie oznakowane.
13.3.Pomieszczenie nie może być wykorzystywane do żadnych innych celów.
13.4.O lokalizacji i przeznaczeniu pomieszczenia informuje się personel ośrodka.
14. Zapewnienie higieny i dezynfekcja

14.1.Personel sprzątający jest odpowiedzialny za wykonywanie czynności sprzątających ze
szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania
powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i
powierzchni płaskich, w tym blatów.
14.2.Instruktorzy zajęć kulturalnych są odpowiedzialni za utrzymywanie czystości i dezynfekowanie
pomieszczeń/sal zajęć ze szczególnym uwzględnieniem rekwizytów i przyborów wykorzystywanych
do prowadzenia zajęć oraz powierzchni dotykowych: blatów, poręczy, klamek, włączników światła,
uchwytów i powierzchni płaskich.
14.3.Toalety są na bieżąco dezynfekowane.
14.4.Czynności sprzątające wykonywane są po każdej grupie uczestników lub co najmniej 2 razy w
ciągu każdego dnia pracy.
14.5.Wykonanie czynności sprzątających jest odnotowywane w Ewidencji czynności porządkowych
stanowiących Załącznik nr. 1.

II. Szczególne zasady organizacji zajęć kulturalnych
1. Działalność ośrodka jest realizowana zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego
1.1. Ośrodek ustanawia godziny pracy oraz określa maksymalną liczbę użytkowników/
odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w ośrodku. Liczba osób jest określana przy
uwzględnieniu dystansu społecznego (odległość nie mniejsza niż 2 m).
1.2. Informacje o działalności kulturalnej są publikowane na głównej stronie internetowej ośrodka.
1.3. Ośrodek zachęca do korzystania z dostępnych zasobów on-line.
2. Organizacja zajęć kulturalnych na otwartych przestrzeniach
2.1. Zajęcia kulturalne na otwartych przestrzeniach są organizowane przy zachowaniu środków
ostrożności.
2.2. Przyjmuje się ograniczenie dopuszczalnej ilości uczestników uzależnionej od powierzchni
przestrzeni, w której są organizowane zajęcia:
a) wymiarach minimum 62x30m - obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+ 2 osoby
prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m,
b) wymiarach minimum 105x68 m - obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4 osoby
prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.
2.3. Przestrzeń, na której organizowane są zajęcia, zostaje oznakowana.
2.4. Przed wejściem na obszar, w którym są organizowane zajęcia dokonuje się pomiaru
temperatury przy wykorzystaniu termometru bezdotykowego (dezynfekcja po każdej grupie)
lub innego termometru (dezynfekowany po każdym użyciu).
2.5. Osoby z temperaturą przekraczającą 370C nie są wpuszczane na ten obszar.

III. Szczególne zasady wobec personelu oraz uczestników zajęć
1. Personel ośrodka
1.1. Zobowiązuje się personel ośrodka do:
a) Zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni ośrodka, wynoszący
min. 1,5 m;

b) Informowania uczestników oraz ich rodziców/opiekunów (w przypadku uczestników
niepełnoletnich) o ograniczeniach i szczególnych zasadach funkcjonowania ośrodka
w czasie obowiązywania stanu epidemii;
c) Wietrzenia pomieszczeń/sal zajęć, w których przebywają uczestnicy, raz na godzinę, jednak
nie rzadziej, niż po każdej grupie;
d) Zwracania uwagi na częste dezynfekowanie lub mycie rąk przez uczestników za pomocą
wody i mydła, szczególnie po wejściu do ośrodka i po korzystaniu z toalety;
e) Unikania organizowania większych skupisk uczestników w jednym pomieszczeniu;
f)
Informowania dyrekcji ośrodka o występowaniu wszelkich objawów chorobowych wśród
uczestników i personelu;
g) W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych członek personelu jest
zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracodawcę.
1.2. Zobowiązuje się personel sprzątający i administracyjny do:
a) Sumiennego wykonywania czynności sprzątających w szczególności czynności dezynfekcji;
b) Monitorowania zużycia oraz ilości posiadanych środków czyszczących i dezynfekujących;
c) Informowania dyrekcji o konieczności dokonania zakupu określonych środków
czyszczących i dezynfekujących;
d) Informowania dyrekcji ośrodka o występowaniu wszelkich objawów chorobowych wśród
uczestników i personelu;
e) W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych członek personelu jest
zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracodawcę.
2. Uczestnicy pełnoletni i rodzice/opiekunowie uczestników niepełnoletnich
2.1. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów do:
a) Informowania personelu o wszelkich symptomach chorobowych dziecka;
b) Powstrzymania się od posyłania dziecka na zajęcia do ośrodka w przypadku występowania
objawów chorobowych np. podwyższona temperatura, kaszel itp.;
c) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie
wolno posyłać dziecka na zajęcia.
2.2. Zobowiązuje się uczestników do:
a) Zapoznania się z opracowanymi zasadami funkcjonowania ośrodka;
b) W drodze do i z ośrodka zachowania dystansu społecznego lub korzystania z osłony na usta
i nos;
c) Każdorazowego dezynfekowania lub mycia rąk bezpośrednio po wejściu do budynku;
d) Korzystania z szatni według zasad ustalonych przez dyrektora ośrodka;
e) Na terenie ośrodka, do częstego mycia rąk wodą z mydłem i niepodawania ręki na
powitanie, zachowania dystansu, a także unikania dotykania oczu, nosa i ust.

IV.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia koronowirusem

1. Dyrekcja zamieszcza w widocznym, ogólnodostępnym miejscu numery potrzebnych telefonów,
w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem pracownik ten jest niezwłocznie odsuwany od pracy.

Załacznik nr 1 do
Regulaminu zajęć kulturalnych w stanie epidemii

Harmonogram sprzątania (dezynfekcji)
Nazwa pomieszczenia:
LP.

Data

Godzina

Podpis osoby wykonującej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Załacznik nr 2 do

Regulaminu zajęć kulturalnych w stanie epidemii

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

…………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko pracownika
Prawidłową odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X
Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego ciała, w związku z
Tak
działaniami podejmowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie związanymi
z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgoda obowiązuje do czasu jej cofnięcia lub
Nie
odwołania obowiązywania stanu epidemii.

…………………………………..……………
Data i podpis

Załacznik nr 2 do
Regulaminu zajęć kulturalnych w stanie epidemii

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

…………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko pracownika
Prawidłową odpowiedź należy zaznaczyć znakiem X
Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego ciała, w związku z
Tak
działaniami podejmowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie związanymi
z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgoda obowiązuje do czasu jej cofnięcia lub
Nie
odwołania obowiązywania stanu epidemii.

…………………………………..……………
Data i podpis

Załącznik nr 3 do

Regulaminu zajęć kulturalnych w stanie epidemii

Oświadczam, że zapoznałem/ am się z powyższym Regulaminem funkcjonowania
Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie w czasie obowiązywania stanu epidemii.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nazwisko i Imię

Podpis

