
REGULAMIN PRZEBYWANIA W BUDYNKU 

GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRÓDKU  

W CZASIE STANU EPIDEMII 
 

– W budynku Gminnego Centrum Kultury w Gródku mogą przebywać jedynie: 

a) osoby, które uczestniczą w zajęciach; 

b) rodzice dzieci, które uczęszczają na zajęcia tylko na czas przyprowadzenia i 

odebrania dziecka (w maseczkach); 

c) rodzice dzieci, które nie mogą samodzielnie zostać na zajęciach (w maseczkach); 

d) czytelnicy Biblioteki Publicznej w Gródku (na podstawie odrębnego regulaminu); 

– Osoby przebywające w budynku są zobowiązanie zachować odległość co najmniej 2 

m od siebie oraz nie przekraczanie wyznaczonych linii; 

– W budynku mogą przebywać jednocześnie 34 osoby ( dodatkowo 1 osoba w 

Bibliotece Publicznej): 

Sala widowiskowa - 12 osób + instruktor 

Sala muzyczna – 3 osoby + instruktor 

Sala plastyczna – 4 osoby + instruktor 

Sala konferencyjna- 9 osób + instruktor ( nie dotyczy Sesji Rady Gminy) 

Hol- 6 osób + instruktor 

– uczestnicy zajęć mogą poruszać się jedynie korytarzami oraz przebywać w 

pracowniach. Nie jest dozwolone przebywanie w poczekalni dla dzieci oraz 

korzystanie z panelu edukacyjnego, znajdujących się w holu; 

– osoby, które wchodzą do budynku oraz na zajęcia zobowiązane są do dezynfekcji 

rąk w ogólnodostępnych dozownikach oraz umycia rąk; 

– z toalety może korzystać tylko jedna osoba; 

– podczas zajęć uczestnik ma obowiązek nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice 

ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas brania udziału w 

zajęciach; 

– w szatni można korzystać tylko z wyznaczonych wieszaków; 

– przy każdej pracowni znajduje się informacja z regulaminem zajęć oraz liczbą osób, 

które mogą w tej sali przebywać; 

– do budynku mają zakaz wstępu osoby z objawami choroby tj. gorączka i kaszel lub 

osoby, których domownicy przebywają na kwarantannie lub izolacji; 

– podczas kaszlu i kichania uczestnik zobowiązany jest zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub 

chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza, umyć i 

zdezynfekować ręce. 


