
  

ZARZĄDZENIE Nr  2/2022 
 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki 

w Wojsławicach z dnia 02 lutego 2022 roku 
 

 

w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w Gminnym Centrum 

Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach w trakcie epidemii COVID-19 

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 14 grudnia 2021 r.  

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U z 2021 r. poz. 2311) zarządzam co następuje: 

§ 1 

 

1. Wprowadza się Procedury bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Kultury, 

Sportu i Turystyki  w Wojsławicach 

2. Procedury bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Kultury, Sportu  

i Turystyki  w Wojsławicach stanowią załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia 

 
 

 

 

§ 2 

 

 

          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Wojsławice, dnia 02.02.2022 r. 

 
 

 

 
                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                               

 



                                                                Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 2/2022 

                                                                                                Dyrektora GCKSiT w Wojsławicach 

                                                                        z dnia  2 lutego 2022 r. 

                                                                

 

   

 

Procedury bezpieczeństwa w Gminnym Centrum Kultury, Sportu  

i Turystyki  w Wojsławicach na wypadek zagrożenia COVID-19 

 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Celem stworzenia procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia 

koronawirusem na terenie obiektów należących do GCKSiT w Wojsławicach 

2. Stosuje się zalecenia Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz 

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

3. Procedury dotyczą wszystkich pracowników, uczestników, rodziców dzieci 

uczęszczających na zajęcia, projekcji filmowych i wydarzeń artystycznych  

w okresie epidemii COVID-19 

4. Procedury mogą ulegać zmianom w zależności od nieprzewidzianych 

okoliczności, pojawiających się nowych wytycznych oraz zarządzeń władz 

centralnych 

B. ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACJI KULTURALNEJ W OKRESIE REŻIMU 

SANITARNEGO 

1. Zajęcia stacjonarne w obiektach GCKSiT w czasie epidemii realizowane  są  

w godzinach określonych w szczegółowym tygodniowym harmonogramie 

ustalonym z prowadzącymi zajęcia 

2. Na zajęciach może przebywać określona liczba uczestników zgodna  

z wytycznymi MKiDN – w zależności od wielkości sali 

3. W sali, w której odbywają się zajęcia mogą znajdować się jedynie przedmioty 

niezbędne do przeprowadzenia zajęć 

4. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie uczestnicy bez jakichkolwiek 

objawów chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych 

5. Pomieszczenia będą utrzymywane w czystości z zastosowaniem środków 

dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta 

6. Przy drzwiach wejściowych należy zdezynfekować ręce 

7. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim 

czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu. Przestrzegany będzie 

czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń 

8. Szczegółowe zalecenia dostosowane będą do charakteru zajęć 

C. OBOWIĄZKI WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW GCKSIT ORAZ 

INSTRUKTORÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA 

1. Każdy pracownik oraz instruktor GCKSiT jest zobowiązany do zachowania 

reżimu sanitarnego 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, pracownik lub instruktor 

powinni pozostać w domu i powiadomić o tym fakcie Dyrektora GCKSiT 

D. OBOWIĄZKI RODZICÓW, OPIEKUNÓW I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

1. Rodzice i pełnoletni uczestnicy zajęć zapoznają się z procedurami na czas 

zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii  

2. Zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną 

3. Stosują się do reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie ośrodków 

4. Udzielają rzetelnej informacji o stanie zdrowia uczestnika zajęć 



5. Podają aktualny numer telefonu pod którym pracownicy mają możliwość 

szybkiej komunikacji 

6. Przyprowadzają i odbierają uczestników zajęć wyłącznie we wskazanych 

godzinach funkcjonowania grup do których uczęszcza dziecko 

E. OGRANICZENIE LICZBY UCZESTNIKÓW NA SEANSACH FILMOWYCH 

ORAZ WYDARZENIACH KULTURALNYCH 

Udział uczestników w wydarzeniu jest dopuszczalny pod następującymi warunkami: 

a. obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez uczestników za pomocą maseczki; 

b. udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 30% liczby miejsc (do limitu nie 

wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19), w przypadku braku 

wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy 

widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała 

jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 jego powierzchni. 

Obowiązek zachowania odstępu między uczestnikami nie dotyczy: 

• osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia; 

• osoby uczestniczącej w wydarzeniu 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 gospodarujących, 

c. do limitu określonego w punkcie b. nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko 

COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego certyfikatu, 

zaświadczenia o szczepieniu, negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o 

powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 

F. DODATKOWE ZALECENIA 

1. umieszczenie  na stronie  http://gcksitwojslawice.naszdomkultury.pl/bip/ 

komunikatu o podjętych działaniach zapewniających bezpieczeństwo każdej 

osobie uczestniczącej w zajęciach edukacji kulturalnej we wszystkich 

obiektach podlegających pod GCKSiT w Wojsławicach 

1. udostępnienie w razie potrzeby, maseczek ochronnych 

2. zaleca się śledzenie bieżących informacji Głównego Inspektora Sanitarnego 

oraz Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie   

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

 

http://gcksitwojslawice.naszdomkultury.pl/bip
https://www.gov.pl/web/koronawirus

