
PROCEDURY OBOWIĄZUJACE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W GMINNYM OŚRODKU 
KULTURY W SIEDLCACH Z/S W CHODOWIE   W CZASIE ZAGROŻENIA COVID-19 
 
1. Uczestnicy obowiązkowo przed zajęciami muszą umyć wodą z mydłem, a następnie zdezynfekować ręce. 

2. Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia 

koronawirusem każdy uczestnik warsztatów ma obowiązek we własnym zakresie zapewnić ochronę twarzy 

(maseczka, przyłbica) oraz musi zdezynfekować ręce.  

3. Odzież wierzchnią, plecaki uczestnicy warsztatów mają obowiązek zostawić przed wejściem do Sali w której 

przeprowadzana są zajęcia w wyznaczonym do tego miejscu. 

4. Podczas trwania zajęć artystycznych obowiązuje zakaz spożywania posiłków.  

5.  Po zajęciach  następuje przerwa na dezynfekcję i przewietrzenie pomieszczenia. 

6. Rodzice, opiekunowie są zobowiązani przyprowadzić i odebrać dziecko w korytarzu prowadzącym do sali bez 

możliwości pozostania  podczas zajęć. 

9. Z zajęć artystycznych nie mogą skorzystać osoby z jakimikolwiek niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, 

oraz te które miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie. 

10. Obowiązki uczestników zajęć  

a) zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii 

koronawirusa i choroby COVID-19 w GOK w Siedlcach z/s w Chodowie. 

b) w zajęciach uczestniczą tylko osoby zdrowe – bez objawów chorobowych 

c) osoby dorosłe nie uczestniczą w zajęciach a rodzice nie posyłają dziecka na zajęcia, jeżeli w domu przebywa 

ktoś na kwarantannie, w izolacji, jest poddany hospitalizacji lub prowadzone jest w stosunku do niego 

postępowanie epidemiologiczne oraz w przypadku wystąpienia objawów chorobowych oraz podwyższonej 

temperatury (37,2) 

d) osoby pełnoletnie zobowiązują się do samodzielnego zmierzenia temperatury przed zajęciami 

e) rodzice mierzą dziecku temperaturę przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia 

f) rodzice regularnie przypominają dzieciom o podstawowych zasadach higieny m. in. myciu wodą rąk z mydłem, 

nie podawaniu ręki na powitanie, nie przytulaniu się do innych dzieci i instruktorów, unikaniu częstego dotykania 

oczu, ust, nosa 

g) rodzice zwracają dzieciom uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania 

h) uczestnicy zajęć przy wejściu do placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk 

i) stosują się do zaleceń Ministra Zdrowia co do indywidualnej osłony ust i nosa 

j) wchodząc do budynku każdy powinien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki lub 

zdezynfekować ręce 

k) zaleca się aby dziecko do placówki przyprowadzało jedno z rodziców oraz ta sama osoba, która je 

przyprowadziła dziecko również je odebrała 

l) każdy rodzic powinien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekować ręce 

ł) odbieranie dzieci z zajęć 

- rodzic nie może oczekiwać na zakończenie zajęć w budynku 

- rodzic wchodzi do budynku z założoną maseczką ochronną i dezynfekuje ręce 

  

PROCEDURY OBOWIUĄZUJACE INSTRUKTORA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W CZASIE ZAGROŻENIA 

COVID-19 

1.Obowiązkowo przed zajęciami instruktorzy myją i dezynfekują ręce. 

2. Instruktorzy zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste 

i higieniczne po zakończonym dniu pracy. 

3. Instruktorzy zobowiązują się regularnie czyścić i dezynfekować powierzchnie wspólne, 



z którymi stykają się uczestnicy zajęć np. klamki, drzwi wejściowe, stoły, oparcia krzeseł oraz wietrzyć 

pomieszczenie pracowni. 

4. Nosić osłonę nosa i ust np.: przyłbice lub maski oraz regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania 

obowiązków. 

5. Organizują zajęcia z podziałem na kilkunastoosobowe grupy tak aby zachować odpowiedni dystans co 

najmniej 1,5 m między uczestnikami zajęć. 

6. Wyjaśniają uczestnikom zajęć jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. 

7. Unikają organizowania większych skupisk w jednym pomieszczeniu. 

8. Wietrzą w czasie przerwy salę, w razie potrzeby także podczas zajęć. 

9. Instruktorzy prowadzący zajęcia podczas których mają bezpośredni i bliski kontakt z uczestnikami zajęć (np. 

zajęcia plastyczne) noszę osłonę nosa i ust oraz regularnie dezynfekują ręce. 

10. Nie wymagana jest osłona ust i nosa podczas prowadzenia zajęć ruchowych, wokalnych, muzycznych, 

zalecane jest utrzymanie dystansu między prowadzącym a uczestnikami. 

11. Instruktorzy zewnętrzni obowiązkowo zapoznają się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na 

terenie placówki i stosują się do obowiązujących zasad. 

6. Instruktorzy mają w obowiązku: 

- niezwłoczne poinformowanie Dyrektora o podejrzeniu przebywania podczas zajęć 

osoby z niepokojącymi objawami COVID-19 

 

 

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie i być aktualizowany na bieżąco zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście 

przez instruktora . 

2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcach 

z/s w Chodowie  

  

• Akceptuję warunki przedstawione w powyższym regulaminie i zgadzam się na ich stosowanie 

w odniesieniu do uczestnictwa mojego dziecka w warsztatach artystycznych organizowanych przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie  

• Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie  

 

 

        ………………………. 

Data, Podpis rodzica uczestnika zajęć  


