
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 9/2020 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

 w Miedźnej z siedzibą w Woli 

z dnia 7 września 2020 r. 

 

Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania  

w obiektach Gminnego  Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli  

w trakcie epidemii COVID-19. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy dokument określa „Procedury bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania w obiektach  

Gminnego Ośrodka Kultury w  Miedźnej z siedzibą w Woli  w  okresie  pandemii  COVID-19”, 

dotyczące  pracowników  GOK,  dzieci  uczęszczających  na zajęcia,  ich  rodziców  lub 

opiekunów oraz dorosłych uczestników zajęć. 

2.  Celem procedur jest:  

a) zminimalizowanie  zagrożeń  zakażenia  koronawirusem  i  zachorowania  na  chorobę 

COVID-19, 

b) umożliwienie uczestniczenia w zajęciach organizowanych w placówkach w sposób 

bezpieczny 

3. Procedury  określają  działania,  które  zminimalizują  możliwość  zakażenia,  ale  mimo 

wszystkich  podjętych  środków  bezpieczeństwa  nie  pozwolą  w  100%  wyeliminować ryzyka  

związanego  z  zakażeniem. 

4. Rodzic  decydując  się  na  udział dziecka,  dorosły  uczestnik  zajęć, zobowiązany  jest do  

zapoznania  się  z  niniejszym dokumentem, przestrzegania wytycznych w nim zawartych, co 

poświadcza wypełniając oświadczenie, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 lub nr 2. 

5. Pracownicy/instruktorzy  zostają zapoznani  z procedurą i potwierdzają w formie oświadczenia 

zapoznanie się z procedurą oraz  zobowiązują się do jej stosowania, załącznik nr 3. 

 

§ 2 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI 

 

1. Dyrektor  ustala  regulaminy  wewnętrzne  i  dostosowuje  procedury  obowiązujące w GOK  

i w placówkach do  wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 

koronawirusa i choroby COVID-19. 

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków  

do dezynfekcji oraz ochrony osobistej. 

3. Organizuje  pracę  pracowników  GOK  w   okresie  wzmożonego reżimu sanitarnego  

w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.  

4. Przekazuje   rodzicom,  uczestnikom  zajęć informacje o   czynnikach   ryzyka   COVID-19, 

informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka  

do GOK czy placówki.  

5. Zapewnia  pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka, 

dorosłego uczestnika zajęć lub pracownika.  

6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki itd.) oraz 

środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni. 
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7. Wyposaży  każdą placówkę w  dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk (przy wejściu do 

placówki),   a   w   pomieszczeniach   higieniczno-sanitarnych,  mydła  antybakteryjne  oraz 

instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci. 

8. Monitoruje warunki bezpieczeństwa placówek pod względem zapobiegania COVID-19. 

9. Udostępnia w widocznym miejscu wykaz telefonów do podmiotów, z którymi niezbędny jest 

kontakt w przypadku podejrzenia zakażenia, jak i bieżącym funkcjonowaniu placówki w okresie 

pandemii COVID-19. 

10. Przekazuje pracownikom informację na temat profilaktyki zdrowotnej. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW 

 

1. Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Każdy  pracownik    zobowiązany  jest do    samoobserwacji    i    pomiaru temperatury ciała. 

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, 

gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora instytucji. 

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu do/z placówki oraz w trakcie pracy często odkaża 

ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji. 

5. Pracownicy zobowiązani są do noszenia osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy w kontakcie  

z odbiorcami zajęć. 

6. Pracownicy przemieszczają się po placówce tylko w niezbędnym zakresie. 

7. Zachowują oni bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników. 

8. Instruktorzy pracujący w GOK i placówkach: 

a) organizują zajęcia animacyjne dla poszczególnych grup odbiorców: dzieci, młodzież, 

dorośli, 

b) zachowują  między  sobą  dystans  społeczny,  w  każdej  przestrzeni  placówki, 

wynoszący min. 1,5 m, 

c) wyjaśniają uczestnikom zajęć, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały 

wprowadzone, 

d) unikają organizowania większych skupisk w jednym pomieszczeniu, 

e) wietrzą w czasie przerwy pomieszczenia, w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

9. Pracownicy: 

a)  dokonują pomiaru  temperatury  

b) usuwają  z  pomieszczeń przedmioty  i  sprzęty,  których  nie  można  skutecznie 

dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany,  

c) wykonują  codzienne  prace  porządkowe,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,  

d) wietrzą pomieszczenia i dezynfekują codziennie powierzchnie  dotykowe: poręcze, klamki, 

włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI RODZICÓW I DOROSŁYCH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

 

1. Uczestnicy  zajęć/rodzice   zapoznają  się  z  procedurami  opracowanymi  na  czas zwiększonego 

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19   w obiektach 

GOK,  podpisują  oświadczenia określone w załączniku nr 1 i nr 2.  
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2. Przekazują pracownikowi GOK informacje o swoim stanie zdrowia,  które  są  istotne  ze 

względu  na  istniejące  zagrożenie epidemiologiczne. 

3. Nie posyłają dziecka do placówki, nie uczestniczą w zajęciach, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie, w  izolacji,  jest  poddany  hospitalizacji  lub  prowadzone  jest  w stosunku  

do niego postępowanie epidemiologiczne.  

4. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą  

z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, nie przytulaniu się do  innych dzieci i instruktora, 

unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.  

5. Zwracają  uwagę  na  odpowiedni  sposób  zasłaniania  twarzy  podczas  kichania  czy kasłania. 

6. Bezwzględnie przy każdym wejściu do placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk  oraz 

zakrywają usta i nos zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

7. Rodzice  są  zobowiązani  do  odbierania  telefonów  z  placówki  w  sprawie  dziecka, 

stosowania się do przekazanych zaleceń oraz podjęcia natychmiastowych działań. 

 

§ 5 

PRACA PLACÓWKI W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

 

1. Szczegółową  organizację  funkcjonowania GOK oraz  placówek określają wytyczne 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-

i-osrodki-kultury) i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Ogranicza się liczebności grup na poszczególnych zajęciach. 

3. Uczestnictwo w zajęciach:  

a) tylko jedna osoba przyprowadza dziecko na zajęcia i odbiera , 

b) bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu  uczestnik odkaża ręce płynem  

do dezynfekcji rąk,  

c) instruktor odpowiada za ilość osób przebywających w pomieszczeniu,  

d) każdy rodzic powinien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki (lub 

zdezynfekować ręce), 

e) rodzice przyprowadzają dzieci na zajęcia punktualnie, zgodnie z ustalonym wcześniej 

grafikiem.  

4. Przyjście uczestnika pełnoletniego do placówki: 

a) pełnoletni uczestnik zajęć przychodzi punktualnie na zajęcia,  

b) bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu  pełnoletni uczestnik odkaża ręce płynem  

do dezynfekcji rąk,  

c) instruktor odpowiada za ilość osób przebywających w pomieszczeniu.  

5. Odbieranie dzieci z placówki: 

a) rodzic nie może oczekiwać na zakończenie zajęć w budynku, 

b) pracownik GOK odprowadza dziecko do rodzica. 

6. Czas zajęć indywidualnych to max. 45 min, czas zajęć grupowych max. 1,5 godziny, przerwa 

techniczna na wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję 15 minut. 

7.  Szatnia  pozostaje zamknięta do odwołania. 

8. Pracownicy merytoryczni i administracji GOK i placówek wypełniają swoje obowiązki  

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zgodnie z przyjętą procedurą. 

9. Regulamin uczestnictwa w zajęciach Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli 

w czasie epidemii COVID – 19 stanowi załącznik nr 4. 

 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury
https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury
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§ 6 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA LUB 

ZACHOROWANIA NA COVID-19 

 

1. W  przypadku  wystąpienia  u  pracownika,  będącego  na  stanowisku  pracy, niepokojących 

objawów  sugerujących  zakażenie  koronawirusem zostaje on niezwłocznie  odsunięty   

od pracy.  Wstrzymuje  się  przyjmowanie  kolejnych  grup uczestników.  Dalsze  postępowanie 

następuje  zgodnie  z  instrukcją  i  poleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Tychach. 

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-

19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza ten fakt dyrektorowi i bezzwłocznie poddaje się izolacji. 

3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby i inspekcje, które podejmują dalsze 

kroki bezpieczeństwa. 

4. Instruktor  sporządza  listę  osób,  które  w  tym  samym  czasie  przebywały  z  osobą 

podejrzaną o zakażenie i przekazuje ja dyrektorowi GOK. 

5. Obszar,  w  którym  poruszał  się  i  przebywał  pracownik  lub  uczestnik  zajęć  z podejrzeniem 

choroby,  zostaje  poddane  gruntownemu  sprzątaniu  oraz  zostają zdezynfekowane powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

6. Uczestnik  zajęć,  u  którego  stwierdzono  podejrzenie  zakażenia  koronawirusem   

i zachorowania na COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę): 

a) zostaje poddany izolacji, 

b) w przypadku dziecka - instruktor pozostaje z nim utrzymując min. 1,5 m odległości, 

c) instruktor telefonicznie zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,  

d) pozostali uczestnicy zajęć muszą opuścić placówkę, 

e) dyrektor zawiadamia Stację Sanitarno–Epidemiologiczną, w razie złego stanu uczestnika 

zajęć dzwoni na 999 lub 112,  

f) pracownicy placówki bezzwłocznie zawiadamiają rodziców o zaistniałej sytuacji. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.  

2. Procedury obowiązują do odwołania.  
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Załącznik nr 1  

do Procedur bezpieczeństwa w obiektach GOK 

w okresie pandemii COVID-19  

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO 

o stanie zdrowia dziecka 

 

……………………………………………….. 
Imię i nazwisko dziecka 

 

1.Oświadczam, że: 

a) zapoznałem/am  się  z  zasadami  szczególnego  zachowania  bezpieczeństwa i  higieny  oraz  jestem  

świadomy/a istniejącego  zagrożenia  zakażenia koronawirusem  i  wynikającymi  z  tego konsekwencjami   i   

ryzykami tj.:  obowiązek  odbycia  kwarantanny  przez dziecko,  rodziców i wszystkich członków rodzin 

uczestników uczęszczających na zajęcia do GOK, osób przebywających w placówce oraz osób, z którymi 

miał kontakt itp., ryzyko utraty zdrowia i życia w/w osób, wystąpienie utraty dochodów itp., 

b) w  miejscu  zamieszkania/przebywania/zameldowania dziecka nie przebywa w warunkach domowych: 

osoba na kwarantannie, izolacji lub osoba zakażona. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję 

się stosować zasadę, że do GOK nie wolno przyprowadzać uczestnika, który zamieszkuje/przebywa /jest  

zameldowany  w  miejscu  gdzie  przebywa osoba na kwarantannie, izolacji lub osoba zakażona, 

2. Moje dziecko jest zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną  tj.:  kaszel, 

gorączka,  duszności,  osłabienie,  katar,  nagła utrata węchu/smaku,  objawy  zapalenia spojówek 

(swędzenie/pieczenie/ zaczerwienione oczy), wymioty, ból gardła.  

3. Zobowiązuję się przyprowadzać do GOK wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych  

wskazanych  powyżej,  sugerujących  chorobę  zakaźną,  w  celu uniknięcia zakażenia innych osób. 

4. Oświadczam, że: 

a) w  przypadku  przyjęcia dziecka na  zajęcia do GOK, zobowiązuję  się do  przyprowadzania  

i  odbierania  zdrowego dziecka przez osobę zdrową, w ustalonych godzinach wynikających  

z procedury, 

b) wyrażam  zgodę  na    badanie temperatury dziecka termometrem bezdotykowym przez pracownika lub 

instruktora GOK, 

c) wyrażam  zgodę  na  umieszczenie  dziecka  w  izolacji  od  grupy, w     przypadku     zaobserwowania 

niepokojących  objawów  sugerujących podejrzenie zarażenia koronawirusem, 

d) zapoznałem  się  z treścią „ Procedur zachowania bezpieczeństwa i zasadami funkcjonowania  

w obiektach Gminnego  Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli w trakcie   epidemii COVID-19”, 

e) przyjmuję  ją  do  wiadomości  i  zobowiązuje  się  do  stosowania  zasad i obowiązków w niej zawartych. 

W przypadku wystąpienia zmiany powyższych danych, informacji lub złożonych oświadczeń zobowiązuję 

się niezwłocznie (max. w okresie 1 dnia wystąpienia zmiany)  poinformować  o  tym  GOK.  

Prawdziwość powyższych danych i oświadczeń jako Rodzic/Opiekun  prawny potwierdzam własnoręcznym 

podpisem świadom odpowiedzialności karnej i cywilno-prawnej za podanie nieprawdziwych danych. 

5. Oświadczam, że jestem świadomy/a, że podczas przebywania mojego dziecka na terenie GOK  

i placówek, pomimo stosowanych procedur i środków ochronnych może  dojść do  zakażenia 

koronawirusem. Rozumiem i przyjmuję ryzyko zakażenia oraz powikłań COVID-19  (w  tym  

nieodwracalnego  uszkodzenia płuc lub zgonu), a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym 

członków rodziny.    

 

Informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej   

z siedzibą w Woli  przy ul. Pszczyńskiej 110, 43-225 Wola. Dane osobowe będą przetwarzane tylko  

i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. 
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 Wola, dnia ...................................                                              ……………………………………. 
                                                                                                                                   Podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

Załącznik nr 2  
do Procedur bezpieczeństwa w obiektach GOK 

w okresie pandemii COVID-19  

  

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

o stanie zdrowia 

 

............................................................                                          ……………………………………….. 
Imię i nazwisko uczestnika                                                                                                                numer telefonu 

  

1.Oświadczam, że: 

a) zapoznałem/am  się  z  zasadami  szczególnego  zachowania  bezpieczeństwa i  higieny  oraz  jestem  

świadomy/a  istniejącego  zagrożenia  zakażenia koronawirusem  i  wynikającymi  z  tego  konsekwencjami   

i ryzykami tj.:  obowiązkiem  odbycia  kwarantanny przeze mnie  i wszystkich członków rodziny, osób 

przebywających w placówce oraz osób, z którymi miałem/am kontakt itp., ryzyko utraty zdrowia i życia w/w 

osób, wystąpienie utraty dochodów itp., 

b) w  miejscu mojego zamieszkania  /  przebywania  /  zameldowania  nie przebywa w warunkach 

domowych: osoba na kwarantannie, izolacji lub osoba zakażona.  

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się stosować zasadę, że do GOK nie wolno 

przychodzić osobie, która zamieszkuje/przebywa/  jest  zameldowana  w  miejscu  gdzie  przebywa osoba na 

kwarantannie, izolacji lub osoba zakażona, 

2. Jestem zdrowy/a,  bez  objawów  chorobowych  sugerujących  chorobę  zakaźną tj.: kaszel, gorączka, 

duszności, osłabienie, katar, nagła utrata węchu/smaku, objawy   zapalenia spojówek (swędzenie/pieczenie/ 

zaczerwienione   oczy), wymioty, ból gardła. 

3.Oświadczam, że:  

a) wyrażam  zgodę  na  badanie temperatury termometrem bezdotykowym przez pracownika lub instruktora 

GOK, 

b) wyrażam  zgodę  na  umieszczenie w izolacji od grupy, w  przypadku  zaobserwowania  niepokojących  

objawów  sugerujących podejrzenie zarażenia koronawirusem, 

c) zapoznałem/am  się  z  treścią „ Procedur zachowania bezpieczeństwa i zasadami funkcjonowania  

w obiektach Gminnego  Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli w trakcie   epidemii COVID-19”,  

d) przyjmuję  ją  do  wiadomości  i  zobowiązuje  się  do  stosowania  zasad i obowiązków w niej zawartych. 

W przypadku wystąpienia zmiany powyższych danych, informacji lub złożonych oświadczeń zobowiązuję 

się niezwłocznie (max. w okresie 1 dnia wystąpienia zmiany)  poinformować  o  tym  fakcie GOK.  

Prawdziwość powyższych  danych  i  oświadczeń  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej i cywilno-prawnej za podanie nieprawdziwych danych. 

4. Oświadczam,  że  jestem  świadomy/a,  że  podczas  przebywania  na  terenie GOK ,  pomimo  

stosowanych  procedur  i  środków ochronnych może  dojść do  zakażenia koronawirusem. Rozumiem i 

przyjmuję ryzyko zakażenia oraz powikłań COVID-19  (w  tym  nieodwracalnego  uszkodzenia płuc lub 

zgonu), a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków rodziny. 

 

Informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury 

 w Miedźnej  z siedzibą w Woli  przy ul. Pszczyńskiej 110, 43-225 Wola. Dane osobowe będą przetwarzane 

tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do  zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. 

 

                   

 Wola, dnia ...................................                                                      ……………………………………. 
                                                                                                                                         Podpis uczestnika zajęć 
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Załącznik nr 3  

do Procedur bezpieczeństwa w obiektach GOK 

w okresie pandemii COVID-19  

  

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA/INSTRUKTORA 

 

1. Oświadczam, iż obecnie nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie występowały  

w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji (m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle 

mięśni, bóle gardła).  

2. Oświadczam również, że nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną wirusem COVID -19. 

3.Oświadczam, że:  

a) wyrażam  zgodę  na  badanie temperatury termometrem bezdotykowym, 

b) wyrażam  zgodę  na  umieszczenie w izolacji od grupy, w  przypadku  zaobserwowania  

niepokojących  objawów  sugerujących podejrzenie zarażenia koronawirusem, 

c) zapoznałem/am  się  z  treścią „ Procedur zachowania bezpieczeństwa i zasadami 

funkcjonowania w obiektach Gminnego  Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli w trakcie   

epidemii COVID-19”,  

d) przyjmuję  ją  do  wiadomości  i  zobowiązuje  się  do  stosowania  zasad i obowiązków w niej 

zawartych. 

W przypadku wystąpienia zmiany powyższych danych, informacji lub złożonych oświadczeń 

zobowiązuję się niezwłocznie (max. w okresie 1 dnia wystąpienia zmiany)  poinformować  o  tym  

fakcie pracodawcę.  

 

Informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury  

w Miedźnej  z siedzibą w Woli  przy ul. Pszczyńskiej 110, 43-225 Wola. Dane osobowe będą 

przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do zachowania zasad bezpieczeństwa 

epidemiologicznego. 

 

                   

 

 Wola, dnia ...................................                                           ……………………………………. 
                                                                                                                                                                                           Podpis  
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Załącznik nr 4  

do Procedur bezpieczeństwa w obiektach GOK  

w okresie pandemii COVID-19 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli 

w czasie epidemii COVID – 19 

 

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które objęte są kwarantanną lub izolacją albo mają 

objawy choroby zakaźnej. 

2. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki i inne) należy  

do uczestnika zajęć. 

3. Rodzice i uczestnicy zajęć obowiązani są do zapoznania się z „Procedurami bezpieczeństwa  

i zasadami funkcjonowania w obiektach   Gminnego Ośrodka Kultury w   Miedźnej z siedzibą  

w Woli  w  okresie  pandemii  COVID-19”,  oraz złożyć przed zajęciami podpisane oświadczenia – 

załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 ww. procedur. Brak podpisanych ww. dokumentów 

uniemożliwia udział w zajęciach. 

4. Do zajęć dopuszczone są osoby, których opiekunowie bądź uczestnicy wyrazili zgodę na 

zmierzenie temperatury przed zajęciami,  i u których nie występuje podwyższona temperatura bądź 

gorączka. 

5. Wchodząc do budynku i wychodząc   należy zdezynfekować ręce udostępnionym środkiem  

do dezynfekcji. 

6. Zakazuje się wnoszenia i  spożywania  żywności na zajęcia w GOK i placówkach. 

7. Możliwe jest zorganizowanie zajęć grupowych i  indywidualnych.  

8. Zajęcia indywidualne (prowadzący-uczestnik)  prowadzone  będą  w  wyznaczonym  

pomieszczeniu, z  zachowaniem  odległości  co  najmniej  1,5  m  i  poddaniem  dezynfekcji  

wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują. 

9. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie uczestnicy i prowadzący. 

10. Na zajęcia należy przychodzić zgodnie z ustalonym wcześniej grafikiem, wyłącznie  

w wyznaczonych godzinach. Niedopuszczalne jest przedłużanie pobytu na terenie GOK  

i placówek.  

11. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do punktualnego obioru dziecka po zajęciach. 

12. Zajęcia odbywają się zgodnie z opracowanym grafikiem, w przypadku odwołania zajęć 

uczestnicy powiadomieni zostaną telefonicznie. 

13. Czas zajęć indywidualnych wynosi  max. 45 minut, grupowych 1 ½   godziny. 

14. Zajęcia odbywają się z 15 minutową przerwą niezbędną do przeprowadzenia dezynfekcji  

i wietrzenia pomieszczenia. 

15.  W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u uczestnika zajęć, zostanie on 

natychmiast umieszczony w przygotowanym wcześniej izolatorium i prowadzone będą działania 

zgodnie  z § 6 Procedury bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w obiektach  Gminnego Ośrodka 

Kultury w   Miedźnej z siedzibą w Woli w  okresie  pandemii  COVID-19”. 

 

 

 

 


