
Regulamin udziału w zajęciach organizowanych przez GOK w Wilczynie 

obowiązujący od dnia 25.05.2020r. do odwołania 

1. W zajęciach prowadzonych przez Dom Kultury nie mogą uczestniczyć osoby 

 z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, 

izolowaną lub poddaną kwarantannie. 

2. Rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę w pisemnym oświadczeniu (załącznik nr 1) 

na udział dziecka  zajęciach, osoby dorosłe (załącznik nr 3) 

3. Rodzice lub opiekunowie podpisują oświadczenie, że w domu rodzinnym dziecka nie 

przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej (załącznik nr 2), osoby 

dorosłe (załącznik nr 4) 

4. Rodzice wyrażają zgodę w pisemnym oświadczeniu (załącznik nr 2) na pomiar 

temperatury  przy wejściu do  GOK osoby dorosłe ( załącznik nr 4) 

5. Zajęcia grupowe będą prowadzone w grupach do 12 osób + osoba prowadząca. W 

przypadku większej ilości uczestników grupa zostanie podzielona na mniejsze.  

6. Uczestnicy zajęć przychodzą na zajęcia używając środki ochrony osobistej: maseczek, 

tuneli, przyłbic oraz rękawiczek. Przed wejściem do budynku GOK zapewniamy płyn 

do dezynfekcji rąk, którego obowiązkowo trzeba użyć. 

7. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – nie dotyczy osób 

przebywających na zajęciach w danej sali zajęciowej. 

8. Uczestnicy przychodzą w odpowiednim stroju na zajęcia.  

9. Uczestnik zajęć przynosi ze sobą worek, plecak, torbę, w której przechowuje swoje 

odzienie wierzchnie, i picie. Podczas zajęć wszystkie rzeczy osobiste uczestnika 

musza być schowane do worka. 

10. Po każdej grupie nastąpi 15 minutowa przerwa na wykonanie dezynfekcji i wietrzenia 

sali w której odbywają się zajęcia. 

11. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia 

budynku bezpośrednio po zakończeniu zajęć.  

12. Osoby przychodzą na wskazaną godzinę zajęć, wchodzą na salę zachowując 

wymagane odległości 1,5m od innego uczestnika.  

13. W budynku nie ma możliwości oczekiwania na osoby uczestniczące w zajęciach.  

14. Instruktor bądź pracownik GOK ma prawo do zmierzenia temperatury swoim 

podopiecznym. 

15. GOK w Wilczynie nie ponosi odpowiedzialności w razie zakażenia się kogokolwiek 

przebywającego w budynku GOK. 

16. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych  

z pandemią COVID 19 administrator lub osoba przez niego upoważniona ma prawo 

usunąć korzystającego lub cała grupę korzystających z budynku, w skrajnych 

przypadkach zostanie wezwana policja.  

17. Podpisanie niniejszego regulaminu jest jednoznaczne z jego akceptacją. 

 

      



Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym do GOK  umieszczone są numery telefonów do właściwej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych 

oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych. 

2. Przed wejściem do budynku GOK należy skorzystać  obowiązkowo z płynu do 

dezynfekcji rąk.  

3. Dyrektor GOK bądź wyznaczony przez dyrektora pracownik monitoruje codzienne 

prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal 

zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów 

 w salach, klawiatur, włączników. 

4. Wszyscy pracownicy GOK-u zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej 

– jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.  

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje. 

6. Pracownicy obsługi GOK na bieżąco przeprowadzają dezynfekcję toalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika zajęć 

 

1. W GOK wyznaczono pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w    

      przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 

2. W przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć niepokojących objawów, 

sugerujących, należy niezwłocznie odsunąć go od grupy. 

 

3. Należy powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. 

 

4. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczestnik, należy poddać gruntownej 

dezynfekcji. 

 

5. Ustala się listę osób przebywających w tym sam czasie w pomieszczeniach, w 

których przebywał uczestnik podejrzany o zakażenie. 

 

6. Prowadzący zajęcia/pracownik niezwłocznie informuje dyrektora GOK i rodzica  

o zaistniałej sytuacji. 

 

7. Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie zabrać dziecko z GOK 

 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników GOK 
 

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 

wskazujących na chorobę zakaźną. 

2. Dyrektor, w  miarę możliwości, nie  angażuje w zajęcia pracowników powyżej 60. 

roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy 

tzw. podwyższonego ryzyka. – zostaje skierowany na tzw. „postojowe” 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie 

odsunąć go od pracy. 

4. Należy powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się 

ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownej 

dezynfekcji. 

6. Zawsze w przypadku wątpliwości, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

 



 

Załącznik nr 1 

…………………………………. 

                                                                                                (miejscowość, data) 

 

…………………………………….………………………………….… 

…………………………………….………………………………….… 

…………………………………….………………………………….… 

(imię i nazwisko, adres rodzica lub opiekuna nr tel.) 

 

 

 

Oświadczenie/zgoda  
 

 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

………………………………………………………………………………………………….. 

w zajęciach …………………………………………………….. ……………………………… 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                             ………………………………………………………. 

                                                                                                                 Data, podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

………………………… 

…………………………………………………… 
(Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna adres zamieszkania) 

 

Oświadczenie/zgoda 
 

 

Oświadczam, że w miejscu zamieszkania lub pobytu mojego dziecka  

 

.................................................................................... (imię i nazwisko dziecka/dzieci) nie 

przebywają osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej.  

 

Równocześnie wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka termometrem 

bezdotykowym przez wyznaczonego pracownika domu kultury z chwilą przyprowadzenia 

dziecka i w momencie jego odbioru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 
                                                                                                              (data, podpis rodzica/opiekuna) 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 

………………….…………… 

(miejscowość, data) 

 

…………………………………….………………………………….… 

…………………………………….………………………………….… 

…………………………………….………………………………….… 

(imię i nazwisko, adres, nr tel.) 

 

 

 

Oświadczenie/zgoda dla osób dorosłych 
 

 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na mój udział w zajęciach 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

                                                                                                                    Data, podpis uczestnika 

 

 



 

Załącznik 4 

………………………….. 

                                                                                                                 Miejscowość, data 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
(Imię i nazwisko ,  

dres zamieszkania) 

 

Oświadczenie/zgoda dla osób dorosłych 
 

 

Oświadczam, że w miejscu zamieszkania lub mojego pobytu  

 

.................................................................................... (imię i nazwisko) nie przebywają osoby 

na kwarantannie ani w izolacji domowej, ani nie miałem/ miałam kontaktu z takimi 

osobami. 

 

Równocześnie wyrażam zgodę na pomiar temperatury termometrem bezdotykowym przez 

wyznaczonego pracownika domu kultury z chwilą przyjścia na zajęcia i w momencie 

opuszczenia budynku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 
                                                                                                              (podpis ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


