
PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK
CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W ANDRYCHOWIE W TRAKCIE PANDEMII COVID-19

1. Procedury określają warunki i zasady zachowania bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających
w placówkach Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie (zwanym dalej w skrócie CKiW)
oraz określają zasady uczestnictwa w zajęciach i innych działaniach realizowanych przez CKiW.

2. Procedury  obowiązują  wszystkich  uczestników  zajęć,  interesantów,  pracowników,  przedstawicieli
instytucji  korzystających  z  usług,  współpracujących  lub  innych  –  przebywających  w  obiektach
CKiW.
Procedura obejmuje:

PROCEDURY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ PODCZAS PANDEMII COVID-19

1. W dniu rozpoczęcia  zajęć uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie  (w przypadku osób niepełnoletnich)
zobowiązani są do podpisania FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO / OŚWIADCZENIA o zapoznaniu
się  z  PROCEDURAMI  ZACHOWANIA  BEZPIECZEŃSTWA  I  ZASAD  FUNKCJONOWANIA
PLACÓWEK CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W ANDRYCHOWIE W TRAKCIE PANDEMII
COVID-19 i ich przestrzegania. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / OŚWIADCZENIE należy przekazać
instruktorowi  albo  kierownikowi  danej  placówki  lub  też  instruktorowi  prowadzącemu  zajęcia  przed
rozpoczęciem  pierwszych  zajęć.  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY/OŚWIADCZENIE  dostępny  jest
na stronie CKiW w Andrychowie (www.kultura.andrychow.eu) oraz w podległych placówkach (w wersji
papierowej).

2. W zajęciach  może  uczestniczyć  osoba  zdrowa,  bez  objawów  chorobowych  sugerujących  COVID-19.
Nie mogą w nich uczestniczyć osoby, które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub
izolację w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Uczestnicy niepełnoletni mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.
4. Dzieci  przyprowadzane  przez  opiekunów  na  teren  obiektu  będą  odbierane  przez  instruktorów  przy

drzwiach wejściowych do pomieszczenia,  w którym odbywać się  będą  zajęcia,  przy czym obowiązuje
bezwzględny nakaz noszenia maseczek przez wszystkie osoby przyprowadzające i odbierające dzieci na
zajęcia/z zajęć.

5. Nie  ma  możliwości,  aby  w  trakcie  organizowanych  stałych  form  pracy,  w  pomieszczeniu  w  którym
odbywają się zajęcia, przebywały osoby trzecie.

6. W czasie trwania zajęć w obiekcie przebywają wyłącznie pracownicy CKiW oraz uczestnicy biorący udział
w zajęciach w danym momencie. Interesanci będą przyjmowani w godz. określonych przez instruktora lub
kierownika  placówki.  Informacja  o  godzinach  przyjęć  petentów  będzie  umieszczona  na  drzwiach
wejściowych do placówki.

7. Zajęcia  odbywają  się  w  określonym  czasie  (zgodnie  z  harmonogramem  zajęć  placówki),  ewentualne
spóźnienie może spowodować niedopuszczeniem uczestnika do zajęć.

8. Obecność w czasie każdych zajęć jest odnotowana w dzienniku natychmiast po rozpoczęciu zajęć danej
grupy.  Uczestnicy  bezwzględnie  są  zobowiązani  do  przestrzegania  zaleceń  pracowników  CKiW.
Nieprzestrzeganie  zaleceń  skutkuje  ryzykiem  dla  zdrowia  i  życia, może  doprowadzić  do  wykreślenia
uczestnika z listy zajęć. Instruktor może nie dopuścić do udziału w zajęciach osoby stwarzającej ryzyko dla
zdrowia i życia innych osób.

9. Uczestnicy  zajęć  organizowanych przez  CKiW mają  zakaz  przynoszenia  prywatnych  przedmiotów nie
związanych z prowadzonymi zajęciami. Podczas zajęć plastyczno-technicznych uczestnicy zobowiązani są
do  przyniesienia  własnych  materiałów  plastycznych  oraz  przyborów.  W  trakcie  zajęć  uczestnicy  nie
powinni pożyczać sobie lub wymieniać się w/w materiałami.

10. W czasie epidemii pozostawione w szatni elementy osobistej garderoby muszą być zabezpieczone przez
uczestnika zajęć w taki sposób, by nie stykały się z elementami osobistej garderoby innego uczestnika zajęć
(np: zabezpieczone w foliowym opakowaniu).

11. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia, jeżeli to możliwe, zajęcia powinny odbywać się w sposób
bezkontaktowy.

12. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie zajęć – instruktorzy, zostały zapoznane z wytycznymi o zasadach
funkcjonowania w trakcie pandemii COVID-19 i są zobowiązane do bezwzględnego ich przestrzegania.

http://www.kultura.andrychow.eu/


PROCEDURY OCHRONNE DLA UCZESTNIKÓW

1. Od osób uczestniczących w zajęciach wymagany jest reżim sanitarny: dezynfekcja rąk, zaleca się również
noszenie maseczek lub przyłbic podczas przebywania w przestrzeni wspólnej.

2. Wszystkie osoby przebywające w placówkach CKiW powinny zachować dystans społeczny w odniesieniu
do pracowników oraz innych uczestników, wynoszący minimum 1,5 metra.

3. Dopuszcza  się  zmniejszenie  dystansu  pomiędzy  uczestnikami  i  instruktorami  w  przypadku  zajęć
wymagających kontaktu (np. tanecznych, karate, teatralnych i innych).

4. W przypadku zajęć gry na instrumentach dętych dystans pomiędzy wszystkimi osobami powinien wynosić
co najmniej 2 metry, a osoby grające nie powinny kierować instrumentów dętych w stronę innych osób.
Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa nie będą mogły korzystać z zajęć.

5. Noszenie maseczek obowiązuje także wszystkich instruktorów podczas prowadzenia zajęć, za wyjątkiem
stałych form pracy, jak np. taneczne, wokalne, teatralne, fitness.

PROCEDURY OCHRONNE DLA PRACOWNIKÓW

1. Obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek jednorazowych obowiązuje pracowników podczas kontaktu
z  interesantami.  Należy  zachować zasady bezpieczeństwa (dystans,  dezynfekcja  w przypadku kontaktu
z tym samym przedmiotem).

2. Do pomieszczeń socjalnych i magazynowych wstęp dozwolony jest wyłącznie dla pracowników CKiW.
Dezynfekcja powierzchni (włączników, poręczy, klamek, blatów, biurek itd.) następuje przy użyciu środka
dezynfekującego o zawartości alkoholu powyżej 60% po każdych zajęciach i zostaje przeprowadzona przez
wyznaczonego przez Dyrektora CKiW pracownika pilnującego reżimu sanitarnego.

3. Podczas  kaszlu  i  kichania  należy  zakryć  usta  i  nos  zgiętym łokciem lub  chusteczką  –  jak  najszybciej
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza oraz umyć ręce.  Należy nie dotykać dłońmi okolic twarzy,
zwłaszcza ust, nosa i oczu oraz dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne,
szczególnie po zakończonym dniu pracy.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z POMIESZCZEŃ
W PLACÓWKACH CKiW LUB ZAJĘCIAMI PROWADZONYMI W PLENERZE

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników wszystkich obiektów i placówek
CKiW.

2. Instruktor  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  i  wytyczne  Głównego  Inspektoratu  Sanitarnego,
Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, placówek SANEPIDU i innych instytucji  w zakresie
przeciwdziałania  i  zwalczania  COVID-19,  określa  ilość  osób  biorących  udział  w  zajęciach  oraz  ich
rozmieszczenie w sali.

3. W przypadku dzieci i osób niepełnosprawnych, zachowanie dystansu względem rodziców i opiekunów nie
obowiązuje.

4. W przypadku zajęć plenerowych obowiązywać będą zapisy uczestników, na podstawie których ustalane
będą indywidualne procedury zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustalające limity uczestników przez osoby prowadzące – instruktorów.
Organizacja zajęć w plenerze, w zależności od specyfiki, dostosowana będzie do wymogów sanitarnych
na czas pandemii COVID-19.

5. W  przypadku  zajęć  w  pomieszczeniach  zamkniętych  Dyrektor  wyznacza  pracownika,  który  czyści
i  dezynfekuje  przybory  i  pomoce  wykorzystywane  podczas  zajęć,  zgodnie  z  reżimem  sanitarnym.
Po każdych zajęciach dezynfekowane są powierzchnie dotykowe – poręcze,  klamki,  włączniki  światła,
uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów przez wyznaczonego pracownika.

6. W celu  zapewnienia  bezpiecznej  organizacji  zajęć,  po  każdej  grupie  następuje  15-minutowa  przerwa
techniczna na dezynfekcję i wietrzenie sali, a w razie potrzeby wietrzenie także podczas zajęć. Obowiązuje
bezwzględne przestrzeganie harmonogramów.

7. Stanowiska  obsługi  klienta  (kasa,  informacja,  sekretariat)  są  wyposażone  w przegrodę  ze  szkła  pleksi
i na bieżąco dezynfekowane.

8. W toaletach,  salach i  innych pomieszczeniach zostają umieszczone informacje dotyczące zasad higieny
i zaleceń służb sanitarnych.



PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM U UCZESTNIKA ZAJĘĆ

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u uczestnika zajęć, jak uporczywy kaszel, gorączka,
złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, czy inne, osoba nie zostaje wpuszczona na teren placówki.

2. W  przypadku  wystąpienia  podobnych  objawów  u  uczestnika  zajęć,  zostaje  on  poinstruowany  o  jak
najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji  z  lekarzem, poprzez
udanie się tam transportem własnym (z rodzicem lub opiekunem poinformowanym przez instruktora lub
pracownika CKiW) lub powiadomienie przez instruktora lub pracownika CKiW służb ratunkowych – nr tel:
999 albo 112.

3. Do czasu  przyjazdu karetki  lub  innego pojazdu osoba zostaje  odizolowana  w specjalnie  do  tego  celu
przygotowanym pomieszczeniu w placówce.

4. Każdy w/w incydent należy zgłosić instruktorowi oraz Dyrektorowi CKiW, co umożliwi obsłudze ustalenie
obszaru,  w którym poruszała się i  przebywała osoba,  przeprowadzenie rutynowego sprzątania,  zgodnie
z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). Incydent
zostanie  zgłoszony  do  najbliższej  stacji  sanitarno-epidemiologicznej,  na  co  uczestnicy  i  ich  rodzice
wyrażają zgodę.

5. W każdym z  w/w przypadku należy  sporządzić  listę  pracowników oraz  uczestników obecnych w tym
samym czasie w części/częściach placówek, w których przebywał uczestnik i stosować się do wytycznych
Głównego  Inspektora  Sanitarnego  dostępnych  na  stronach:  www.  gov.pl/web/koronawirus/   oraz
www.  gis.gov.pl  , odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, gorączka, złe samopoczucie,
trudności w oddychaniu, osoba nie stawia się na stanowisku pracy.

2. Zgłasza incydent Dyrektorowi CKiW, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał
pracownik,  przeprowadzenie  rutynowego  sprzątania,  zgodnie  z  procedurami  oraz  zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Osoba zostaje poinstruowana o jak najszybszym
zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam
transportem własnym lub powiadomienie służb ratunkowych – nr tel: 999 albo 112. Do czasu przyjazdu
karetki  lub  innego  pojazdu  osoba  zostaje  odizolowana  w  specjalnym  do  tego  celu  przygotowanym
pomieszczeniu w placówce. Incydent zostanie zgłoszony do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

3. W przypadku stwierdzenia u pracownika wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, gorączka, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, koordynator placówki lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora
CKiW ustala  listy  pracowników  oraz  uczestników (jeśli  to  możliwe)  obecnych  w  tym samym czasie
w obiekcie, w których przebywał użytkownik podejrzany zarażeniem COVID-19 i stosuje zalecenia zgodne
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach:  www.  gov.pl/web/koronawirus/  
oraz www.  gis.gov.pl  , odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą zakażoną. Zaleca się na bieżąco
sprawdzanie  przez  koordynatorów  placówek  przepisów  oraz  zaleceń  dotyczących  zapobiegania
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.
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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KINA STUDYJNEGO

1. Widzowie  będą  wpuszczani  do  budynku  Miejskiego  Domu  Kultury  w  Andrychowie,  ul.  Szewska  7
(zwanym dalej MDK) 15 minut przed seansem.

2. Zaleca się, aby uczestnicy seansów podawali swoje dane kontaktowe pracownikowi CKiW (np: w trakcie
zakupu biletów) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są
w celu poinformowania odpowiednich służb o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Umożliwiają
łatwy i szybki kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.

3. Pomiędzy seansami będą następowały dłuższe przerwy w celu wywietrzenia sali, a także aby umożliwić
widzom bezpieczne opuszczenie budynku.

4. Należy zachować wymagany przepisami prawa, bezpieczny odstęp między widzami przy kasie oraz przy
wejściu i wyjściu z sali kinowej oraz z budynku MDK.

5. Podczas zakupu biletów, osoby posiadające karty upoważniające do zniżek, proszone są o okazywanie ich
w bezpieczny sposób, bez przekazywania do rąk kasjerki.

6. Podczas dokonywania transakcji preferowane są płatności bezgotówkowe.
7. Ograniczeniu  ulega  liczba  osób  uczestniczących  w  seansie  filmowym.  Bilety  sprzedawane  będą

z zachowaniem zasady naprzemienności rzędów oraz odstępu pomiędzy widzami. Obowiązek zachowania
wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
– widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,
– widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze
względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
– osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

8. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc widniejących na bilecie wstępu. Niedopuszczalne jest
zajmowanie innych – wolnych miejsc – które przeznaczone są dla widzów kolejnych seansów.

9. Przy wejściu do sali kinowej należy bezwzględnie zdezynfekować ręce, a podczas seansu należy zakrywać
usta i nos.

10. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w sali kinowej pokarmów i napojów.
11. Zabrania się wieszania kurtek na oparciach foteli oraz pozostawiania ubrań i torebek na wolnych fotelach.


