ZASADY PRZEBYWANIA I KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ
SALI KULTURY IM. ŚW. FLORIANA W BANINIE
W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ
W CZASIE EPIDEMII COVID-19
Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie
ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników Ośrodka Kultury
i Sportu w Żukowie wprowadzamy nowe zasady korzystania z obiektu.
1. Przy wejściu do budynku znajduje się środek dezynfekujący i każda z osób
wchodzących do budynku zobowiązana jest do dezynfekcji rąk zgodnie
z wywieszoną instrukcją.
2. Przy wejściach do pomieszczeń umieszczone się informacje o maksymalnej
liczbie osób, które jednocześnie mogą przebywać w pomieszczeniu i każdy
z odwiedzających zobowiązany jest do stosowania się do tych limitów.
3. Obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi
objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną,
izolowaną lub poddaną kwarantannie.
4. Osoby wchodzące do obiektu zobowiązane są do noszenia własnej
maseczki lub utrzymania 2-metrowego dystansu od innej osoby.
5. Pracownicy Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie lub osoby prowadzące
zajęcia mają prawo dokonać pomiaru temperatury ciała uczestników zajęć
i w przypadku gdy temperatura będzie wyższa niż 37 stopni Celsjusza, mogą
odmówić udziału uczestnika w zajęciach.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które pojawiły się
w trakcie trwania zajęć rodzic/opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznego
odebrania dziecka.
7. Zostaje wyznaczone i przygotowane (tj. wyposażone w środki ochrony
bezpośredniej i płyn do dezynfekcji) pomieszczenie, w którym w razie
konieczności zostanie odizolowana osoba, u której zaobserwowano objawy
chorobowe.
8. W pomieszaniach wywieszone zostają instrukcje sanitarnohigieniczne
dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania
i zakładania maseczki.

9. Szatnia zostaje zamknięta do odwołania.
10. Osoby prowadzące zajęcia powinny przypominać o zasadach higieny, w tym
zwracać uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania
oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy
kichaniu czy kasłaniu.
11. Wprowadzony zostaje zakaz przebywania w obiekcie rodziców/opiekunów
prawnych przyprowadzających dzieci na zajęcia w trakcie trwania zajęć.
W przypadku konieczności wejścia takiej osoby do obiektu, zobowiązana jest
ona do dezynfekcji rąk i założenia maseczki.
12. Uczestnicy zajęć nie wnoszą żadnych własnych przedmiotów na zajęcia
i nie zabierają ze sobą powstałych na zajęciach prac.
13. Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do bieżącej dezynfekcji
blatów, siedzisk i poręczy krzeseł, klamek, włączników światła.
14. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie
dotykowe czyszczone są regularnie z użyciem wody z detergentem lub
środka dezynfekującego przez wyznaczonego pracownika Ośrodka
Kultury i Sportu w Żukowie.
15. Wprowadza się zakaz korzystania z klimatyzacji, zaleca się natomiast
regularne wietrzenie pomieszczeń.
16. Uczestnicy zajęć lub rodzice/opiekunowie prawni w przypadku osób
niepełnoletnich,
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zajęciach,
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są

do

zapoznania się z niniejszymi zasadami i potwierdzenia tego faktu
poprzez podpisanie oświadczenia. Dokumenty te są do pobrania na stronie
internetowej www.okis-zukowo.pl, jak i u osób prowadzących zajęcia.
17. Powyższe zasady są opublikowane na stronie internetowej www.okiszukowo.pl oraz na profilach społecznościowych instytucji.
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Ośrodka Kultury i Sportu
w Żukowie panią Moniką Spychalską 577-171-319.

