
WYTYCZNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA BUDYNKU 
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W ŁAJSKACH 

W TRAKCJE EPIDEMII COVID-19 W POLSCE 
 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10.2020 Dyrektora Ośrodka Kultury w Wieliszewie z dnia              
1 czerwca 2020 roku, „w sprawie wznowienia działalności statutowej Ośrodka Kultury                       
w Wieliszewie”, w reżimie sanitarnym zostają przywrócone zajęcia indywidualne. 

Działania Ośrodka Kultury w Wieliszewie są dostosowane do Wytycznych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury                  
w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. 
 
1. Zasady przebywania w Gminnym Centrum Kultury w Łajskach: 
 na czas przekazania uczestnika zajęć instruktorowi, obowiązuje zasłanianie twarzy                

(usta i nos); 
 przed wejściem do obiektu instruktor dokonuje pomiaru temperatury uczestnika zajęć; 
 wejście do budynku odbywa się w systemie rotacyjnym tj. jeden uczestnik wychodzi – 

jeden uczestnik wchodzi; 
 w obiekcie mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć indywidualnych; 
 ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w obiekcie, 

opiekunowie prawni uczestnika zajęć mają zakaz wchodzenia do budynku; 
 uczestnicy zajęć mają możliwość korzystania jedynie z przygotowanej dla nich toalety 

(WC); 
 zakazuje się uczestnikowi zajęć swobodnego poruszania się po obiekcie oraz z innych 

pomieszczeń znajdujących się w budynku; 
 na terenie obiektu nie ma nakazu zasłaniania twarzy przy zachowaniu odstępu                    

min. 2 metrów; 
 przed wejściem na salę zajęć należy dokonać dezynfekcji rąk środkiem antybakteryjnym. 

 
2. Zasady przeprowadzania zajęć indywidualnych: 
 przed pierwszymi zajęciami każdy uczestnik jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie 

zawierające krótki wywiad epidemiczny; 
 przed zajęciami odbywa się sprawdzenie listy obecności, pomiar temperatury                       

oraz dezynfekcja rąk; 
 zajęcia indywidualne odbywają się z zachowaniem bezpiecznej odległości minimum                   

2 metrów pomiędzy instruktorem a uczestnikiem zajęć; 
 podczas zajęć uczestnik nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego             

(poza WC); 
 po zakończeniu zajęć uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk środkiem 

antybakteryjnym oraz niezwłoczne opuszczenie budynku; 
 pomiędzy zajęciami wprowadza się 15 minutową przerwę w celu dokonania dezynfekcji 

przedmiotów użytych podczas przeprowadzonych zajęć; 
 w miarę możliwości instruktor dokonuje wietrzenia mechanicznego i grawitacyjnego sali. 
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