Zarządzenie nr 14/2021
Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi
z dnia 26 listopada 2021 r.
DR.011.14.2021
w sprawie: wprowadzenia regulaminu bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu
epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 ze zm.) oraz
§ 25 ust. 1 pkt 2 lit c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 367 ze zm. ) i art. 207 oraz art. 2071 § 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
zarządzam co następuje:

§ 1.
Wprowadza się regulamin bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii
i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor
Domu Kultury w Gołdapi
mgr Halina Wojtanis

Załącznik do Zarządzenia nr 14/2021
Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi
z dnia 26 listopada 2021 r.

Regulamin bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 dla Domu Kultury w Gołdapi i świetlic wiejskich w Grabowie, Kozakach
i Żelazkach
Niniejszy Regulamin dotyczy przestrzegania zasad bezpieczeństwa w okresie stanu epidemii
wywołanego SARS-COV-2 i obowiązuje wszystkich pracowników Domu Kultury w Gołdapi,
uczestników zajęć, a także wszelkich osób trzech, które znajdą się na terenie obiektu Domu Kultury
Gołdapi oraz świetlic wiejskich w Grabowie, Kozakach i Żelazkach.
I. Zasady funkcjonowania
1. Przy wejściu głównym do Domu Kultury w Gołdapi oraz świetlic wiejskich znajduje się:
a) numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz
numery alarmowe 999, 112.
b) stanowisko dezynfekcji rąk wyposażone w dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz
instrukcję dezynfekcji rąk.
Każda osoba przebywająca w obiekcie ma obowiązek:
dezynfekowania rąk przed wejściem i wyjściem,
zmierzeniu temperatury ciała *
zachowania dystansu społecznego min. 2 metry,
nie gromadzenia się i nie przemieszczania się bez powodu,
stosowania do poleceń pracowników i instruktorów Domu Kultury w Gołdapi oraz świetlic
wiejskich,
f) zabrania się przynoszenia osobistych rzeczy ruchomych do pracy w ramach zajęć (jak np. własne
książeczki, zabawki, sprzęty itp.).
2.
a)
b)
c)
d)
e)

3. Utrzymuje się monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno - higienicznych, ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
4. Przeprowadzając dezynfekcję przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu
środka do dezynfekcji.
5. Wszystkie pomieszczenia sanitarno – higieniczne wyposażone są w środki do mycia rąk i
instrukcje mycia rąk.

6. We wszystkich pomieszczeniach wprowadza się podwyższony reżim sanitarny, ze szczególnym
uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń sanitarno – higienicznych polegający na:
a) częstym wietrzeniu pomieszczeń, minimum kilka razy dziennie,
b) myciu wodą z detergentem podłóg i innych powierzchni minimum 1x dziennie,
c) dezynfekowaniu powierzchni dotykowych kilka razy dziennie (blaty, biurka, klamki, kontakty,
klawiatury, włączniki, itp.),
d) dezynfekowaniu pomieszczeń sanitarno – higienicznych minimum 1 raz dziennie.
7. W przypadku stwierdzenia, w czasie pobytu na terenie któregokolwiek z obiektów/pomieszczeń
Domu Kultury w Gołdapi i świetlic wiejskich zaobserwowano u kogokolwiek niepokojące objawy
chorobowe, osoba taka zostaje niezwłocznie odizolowana. W przypadku dziecka zobowiązuje się
rodzica / opiekuna prawnego do niezwłocznego odebrania dziecka oraz kontaktu w właściwymi
służbami medycznymi. W przypadku osoby dorosłej rekomenduje się opuszczenie terenu obiektu i
niezwłoczny kontakt ze służbami medycznymi.
8. Instruktorzy zobowiązani są:
a) wyjaśniać uczestnikom zajęć zasady bezpieczeństwa obowiązujące w związku z prowadzonymi
zajęciami/warsztatami i powody ich wprowadzenia oraz ustalić zasady zachowania w grupie,
b) pilnować, żeby wszyscy uczestnicy zajęć zdezynfekowali ręce, posiadali należyte środki ochrony
osobistej i zachowywali dystans od osób pozostałych,
c) zmierzenia temperatury ciała uczestników zajęć,
d) czuwać, żeby:
- w pomieszczeniu nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
dezynfekować,
- przebywający w świetlicy/ pracowni nie przynosili swoich zabawek i innych przedmiotów
spoza miejsca zajęć,
e) ograniczyć ilość krzeseł w pomieszczeniu (tyle krzeseł ile uczestników) i ustawić je tak, aby
uczestnicy siedzieli przy nich z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
9. Wszystkie pomieszczenia Domu Kultury w Gołdapi oraz świetlic wiejskich zostały zaopatrzone w
środki higieniczne i dezynfekcyjne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówek.
10. Pracownicy w trakcie trwania stanu epidemii są uprawnieni do organizacji zajęć poza terenem, w
którym odbywają się zajęcia wedle planów z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad reżimu
sanitarnego.
11. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczestników w pomieszczeniach nie może być mniejsza niż 4
m² na osobę.

12. Osoby odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku lub na teren placówki , zachowując
zasady:
a)
b)
c)
d)

1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi,
dystans od pracowników,
opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem
zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować
ręce i/lub użyć rękawiczek jednorazowych.

13. Osoby korzystające z usług Domu Kultury w Gołdapi i świetlic wiejskich przed przyjściem
zobowiązani są do zapoznania z niniejszym Regulaminem, który wywieszony jest przy wejściu Domu
Kultury w Gołdapi i świetlic wiejskich oraz dostępny na stronie www.dkgoldap.bip.gov.pl.
14. Do Domu Kultury w Gołdapi i świetlic wiejskich mogą uczęszczać tylko i wyłącznie osoby
zdrowe – bez objawów chorobowych - bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy
nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

15. Na terenie wszystkich pomieszczeń Domu Kultury w Gołdapi i świetlic wiejskich
obowiązuje zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do innych osób wynoszący min.
2 metry oraz konieczność zachowania należytych środków ochrony osobistej.

16. Obowiązuje zakaz przychodzenia do obiektów Domu Kultury w Gołdapi i świetlic
wiejskich osobom, u których z ich najbliższego otoczenia jest objęty kwarantanną, nadzorem
epidemiologicznym albo zauważył u siebie niepokojące objawy chorobowe.
II. Organizacja zajęć
1. Na zajęcia może uczęszczać osoby zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, oraz
gdy nie został nałożony na nią obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Przy wejściu do budynku placówki znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Uczestnicy oraz osoby im towarzyszące
po przyjściu do placówki w pierwszej kolejności dezynfekują ręce i poddają się zmierzeniu
temperatury ciała.
3. Zajęcia prowadzi jeden instruktor przypisany do danej grupy. Zajęcia odbywają się w
jednym wyznaczonym pomieszczeniu.
4. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w pomieszczeniu, których nie można skutecznie umyć,
uprać lub dezynfekować zostają usunięte/ dostęp do nich jest uniemożliwiany.
6. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone i/ lub dezynfekowane lub
uczestnicy zajęć pracują w rękawiczkach jednorazowych.
7. Uczestnicy zajęć nie mogą zabierać ze sobą na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy osób ze specjalnymi potrzebami, w szczególności z
niepełnosprawnościami.
8. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum
kontakty z uczestnikami zajęć oraz instruktorami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się
stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).
9. W pozostałym zakresie obowiązują wszystkie zasady wymienione w punkcie I. niniejszego
Regulaminu.

III. Podstawowe zasady związane z udziałem w seansie filmowym
w Kinie „Kultura” i sali widowiskowej

1. Możliwość udziału widzów w seansie jest dopuszczalna pod warunkiem:
a) zakrywania ust i nosa maseczką przez widzów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) udostępnienia widzom limitu miejsc zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.
2. Zaleca się zachowanie odstępu między widzami. Obowiązek ten nie dotyczy:
a) widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem,
b) 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,
c) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
3. W przypadku powstania kolejek, a także podczas opuszczania sali kinowej i widowiskowej
przez widzów obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego zgodnego z aktualnym
reżimem sanitarnym.
4. W pozostałym zakresie na terenie Kina „Kultura” obowiązują wszystkie zasady
bezpieczeństwa wynikające z niniejszego Regulaminu.

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

1. Wszyscy pracownicy i instruktorzy są zobowiązani do zapoznania z niniejszym
Regulaminem oraz przestrzegać zasad, jakie z niego wynikają.
2. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe - bez objawów infekcji oraz gdy nie mają
nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika lub instruktora będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor Domu Kultury w Gołdapi w
trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje
o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej
(uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W
razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
4. W przypadku pracowników i instruktorów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARSCoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w Domu Kultury w Gołdapi i świetlicach
wiejskich, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Domu Kultury w Gołdapi
i świetlicach wiejskich stosowane będą zalecenia państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.
Wyjaśnienie:
* Pracodawca powinien uzyskać zgodę zainteresowanego pracownika na dokonanie pomiaru
temperatury ciała. Pracodawca zobowiązany jest zawsze zapewniać bezpieczne i higieniczne
warunki pracy – również w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Pracownik
ma natomiast obowiązek współdziałania z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu
obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Podjęcie przez pracodawcę takiego
profilaktycznego działania, jak pomiar temperatury ciała pracownika, może mieć znaczenie dla
przeciwdziałania COVID-19, szczególnie w czasie trwania epidemii. Art. 31 ust. 3 Konstytucji
dopuszcza ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw, jeśli jest to konieczne m.in. dla
ochrony zdrowia. wykonywanie pomiarów prowadzących do określenia zdrowia pracowników
podlega temu uregulowaniu.

