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PRACA CENTRUM KULTURY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM 

W ZWIĄZKU  Z COVID-19 

1. Centrum Kultury w Łęcznej  w oparciu o rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego 
utrzymuje w możliwie jak najszerszym stopniu podwyższony reżim sanitarny na terenie placówki. 
Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w 
warunkach pandemii koronawirusa COVID-19 w Centrum Kultury. 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie zdrowe osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości,  u osoby, u której stwierdzono podwyższoną temperaturę 
wykonuje się pomiar temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego.  Osobę kieruje się do 
izolatorium wyznaczonego w placówce do momentu przybycia rodzica, opiekuna.  
Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu 
(numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych. 
 
Rodzice bezwzględnie nie przyprowadzają dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji. 

3. Uczestnicy zajęć  zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia o aktualnym stanie zdrowia.  

4. Tylko  jedna  osoba  przyprowadza  dziecko  do Centrum Kultury. 
 
5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie 
środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa. 

6. Ze względów bezpieczeństwa obowiązują ograniczenia dotyczące  liczby osób jednocześnie 
przebywających na terenie placówki adekwatnie do obowiązujących przepisów w zależności od 
wielkości pomieszczenia ,w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu 
przestrzennego. 

7. Zajęcia ruchowe (w tym artystyczne) oraz te z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej mogą 
odbywać się wewnątrz budynku Centrum Kultury  jedynie przy spełnieniu warunków 
rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi  
w tym zakresie.  

8. Zajęcia indywidualne (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej mogą 
odbywać się w pomieszczeniu, z zachowaniem obowiązującej  odległości, po uprzednim poddaniu 
dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują. 

10. Ograniczone jest, (do odwołania) organizowanie wydarzeń dla większych grup uczestników 
(debat, spotkań koncertów, eventów plenerowych, przeglądów, spektakli teatralnych, zajęć 
warsztatowych), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online. 

11. Wszystkie pomieszczenia powinny być wietrzone po każdych zajęciach. 


