
ZASADY FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I
TURYSTYKI W DĘBOWCU

W OKRESIE PANDEMII COVID – 19

Ze  względu  na  wciąż  istniejące  zagrożenie  epidemiologiczne  wirusem  COVID-19  
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu (zwanym dalej GOKSiT) wprowadza się
następujące zasady postępowania dla osób korzystających z oferty kulturalnej, uczestników, widzów,
klientów, interesantów, rodziców/opiekunów prawnych małoletnich uczestników zajęć (zwanych dalej
odbiorcami), pracowników jak również osób współpracujących z GOKSiT w czasie trwania epidemii
koronawirusa COVID-19.

§ 1 

Cel wdrażania procedur

1. Kompleksowe,  profilaktyczne  działanie  przeciwepidemiczne  dostosowane  do  aktualnej
sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.

2. Minimalizowanie  ryzyka  rozprzestrzeniania  się  koronawirusa  w  związku  z  działalnością
Gminnego Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników GOKSiT oraz odbiorców.

§ 2

Wytyczne dla klientów/ uczestników zajęć/ 
rodziców uczestników

1. Zachowanie dystansu społecznego.

2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

3. Obowiązkowa dezynfekcja przedmiotów po każdych zajęciach.

4. Weryfikacja uczestników zajęć: warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wyrażenie zgody na
poddanie się mierzeniu temperatury ciała uczestnika zajęć przed wejściem na zajęcia zgodnie
z poniższymi zasadami:

1) wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do za-
jęć;

2) zgoda jest wyrażana przez poddanie się czynności mierzenia temperatury;

3) dopuszczane do zajęć są wyłącznie osoby mające temperaturę poniżej 37 stopni Celsjusza;

4) mierzenie temperatury dokonuje prowadzący zajęcia lub upoważniony w tym zakresie pra-
cownik GOKSiT;

5) mierzenie temperatury dokonuje się termometrem bezdotykowym;

6) mierzenie temperatury przeprowadzane jest w stosunku do wszystkich uczestników zajęć,
wyniki mierzenia nigdzie nie są notowane, rejestrowane ani zapisywane (ani w formie tra-
dycyjnej-papierowej ani elektronicznej);

7) informacja, że osoba ma podwyższoną temperaturę przekazywana jest w sposób jak najbar-
dziej dyskretny bezpośrednio i tylko tej osobie;

8) osoba mająca temperaturę powyżej 37 stopni Celsjusza nie może uczestniczyć w zajęciach;



9) w każdym przypadku występowania objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem
COVID-19 (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), uczestnik zajęć powinien zre-
zygnować z udziału w zajęciach i koniecznie zgłosić się telefonicznie do stacji sanitarno-
epidemiologicznej.

5. Zachowanie co najmniej 15 min. przerw między zajęciami.

6. Wietrzenie sali po każdorazowych zajęciach.

7. Ograniczona liczba osób: zajęcia grupowe – maksymalnie 12 uczestników. 

8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia nie mają wstępu na salę zajęć.

9. Rodzice i opiekunowie zachowują zasady dystansu społecznego i izolacji pomiędzy sobą.

§ 3

Wytyczne w zakresie koncertów i imprez plenerowych

1. Na terenie wydarzenia rozmieszczone zostaną środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne
przypominające  o  obowiązku  noszenia  maseczek  i  zachowania  dystansu  co  najmniej  2
metrów.  

2. GOKSiT udostępnia nie więcej  niż połowę liczby miejsc siedzących.  Rzędy powinny być
zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami.

3. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy rodziców
z dziećmi do 13 roku życia, osób, które razem mieszkają, a także widza, który opiekuje się
osobą  z  orzeczeniem o  niepełnosprawności,  osobą  z  orzeczeniem o  potrzebie  kształcenia
specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

§ 4

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem  u pracownika/
klienta/uczestnika zajęć

1. W przypadku wystąpienia  u  pracownika/  klienta/uczestnika  zajęć  niepokojących objawów
choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) należy uniemożliwić/
ograniczyć jego kontakt z innymi osobami oraz niezwłocznie powiadomić Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Cieszynie dzwoniąc pod następujące numery telefonu: 

1) 33 479 70 10 

2) +48 222 500 115 (całodobowa infolinia)

i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

2. Osoba,  u  której  stwierdzono  niepokojące  objawy  powinna  oczekiwać  na  transport  w
pomieszczeniu  wskazanym  przez  pracownika  GOKSiT  w  którym  jest  możliwe  czasowe
odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej
odstęp od innych na minimum 2 metry. 

3. Po  ustaleniu obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami,
konieczne  jest  przeprowadzenie  sprzątania  zgodnie  z  procedurami  oraz  zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).


