
DODATKOWE POSTANOWIENIA  

ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII 

ZGODNE Z WYTYCZNYMI DOTYCZĄCEYMI FUNKCJONOWANIA DOMÓW, CENTRÓW I 

OŚRODKÓW KULTURY W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 W POLSCE WYDANYMI PRZEZ 

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

 

1.Ilość uczestników zajęć dostosowana jest do wielkości sali: 

Sala widowiskowa - 24 osoby + instruktor 

Sala muzyczna – 6 osób + instruktor 

Sala plastyczna – 10 osób + instruktor 

Sala konferencyjna- 15 osób+ instruktor ( nie dotyczy Sesji Rady Gminy) 

Hol- 15 osób + instruktor 

Informacja o maksymalnej ilości osób mogących znajdować się konkretnych salach jest wywieszona 

przy wejściu do budynku i przy wejściach do sal. 

2. Zajęcia edukacji artystycznej odbywają się z zachowaniem odległości co najmniej 2 m od siebie 

(chyba że specyfika zajęć na to nie pozwala). 

3. Przed rozpoczęciem zajęć, tuż po przyjściu do GCK  obowiązkowo uczestnik musi 

zdezynfekować ręce płynem z dozownika przy wejściu oraz należy zdezynfekować ręce w sali zajęć. 

4. Podczas zajęć uczestnik ma obowiązek nosić osłonę nosa i ust (nie dotyczy zajęć ruchowych) oraz 

rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas brania udziału w zajęciach. 

5. Podczas kaszlu i kichania uczestnik zobowiązany jest zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

6. Uczestnik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

7. Zaleca się o przychodzenie punktualnie na zajęcia (nie wcześniej). 

8. Rodzice mogą oczekiwać na dziecko w budynku, wyłącznie na holu, w maseczce oraz w odstępie 

od innych osób min. 2 metry. Na holu może być maks.15 osób. 

9. W łazience może przebywać tylko jedna osoba. 

10. Osobom z objawami choroby, tj. gorączka, kaszlem zakazuje się przychodzenia na zajęcia, a także 

przebywania w budynku GCK. Jeśli objawy wystąpią podczas zajęć zostanie niezwłocznie wdrożona 

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej (COVID-19) w GCK w Gródku. 

11. Regulaminy szczegółowego zajęć są integralną częścią regulaminu głównego. 

 

 


