ZASADY SANITARNO-HIGIENICZNE
OBOWIĄZUJĄCE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ORAZ WYDARZEŃ
ORGANIZOWANYCH W PLACÓWKACH GOK GMINY PSARY
Podstawa prawna :
· Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
· Wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W związku z wznowieniem działalności przez placówki Gminnego Ośrodka Kultury Gminy
Psary w zakresie działań artystyczno-edukacyjnych Dyrektor GOK zarządzeniem
wprowadza nowe wytyczne i zasady

bezpieczeństwa obowiązujące we wszystkich

placówkach GOK Gminy Psary w okresie pandemii COVID-19.
2. Celem procedury jest:
•

zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem lub rozprzestrzeniania się choroby
COVID-19;

•

umożliwienie rodzicom, dzieciom i osobom dorosłym w sposób bezpieczny, uczestnictwa w
zajęciach artystyczno-edukacyjnych oraz wydarzeniach kulturalnych;

•

Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo
wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka
związanego z zakażeniem.
§2 ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PLACÓWKACH GOK GMINY PSARY

Wszyscy uczestnicy korzystający z oferty GOK Gminy Psary są bezwzględnie zobowiązani do
przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, obowiązujących we wszystkich placówkach, przy czym
uczestnictwo

dzieci

w

zajęciach

powinno

następować

po

przeanalizowaniu

przez

rodziców/prawnych opiekunów ryzyka związanego z zachorowaniem na COViD - 19. Dlatego
rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki, jest zobowiązany wypełnić
oświadczenie udziału dziecka w zajęciach w okresie pandemii COViD-19.
•

Uczestnicy zajęć, zarówno dzieci jak i dorośli zobowiązani są do:

•

dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki oraz po zakończeniu zajęć;

•

zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica) oraz posiadania rękawiczek jednorazowych;

•

przybycia na zajęcia nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć
i wychodzenie z placówki bezzwłocznie po ich zakończeniu;

•

uczestnicy muszą być całkowicie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka,
bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe objawy);

•

na zajęcia przychodzić nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia;

•

w przypadku dzieci, uczestnika przyprowadza jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem
mającym pozostać w placówce;

•

zarówno dorośli jak i dzieci muszą zapoznać się z obowiązującymi procedurami
sanitarnymi;Placówki GOK Gminy Psary będą otwarte w godzinach oraz według
harmonogramów dostępnych na stronie www.gok.psary.pl.

1. Liczebność grupy uczestników będzie uzależniona od wielkości pomieszczenia w którym
odbywają się zajęcia, co oznacza, że grupy zajęciowe mogą składać się z maksymalnie 20
osób, tak aby zapewnić uczestnikom zachowanie bezpiecznego dystansu min. 1,5 metra.
2. Rodzic lub osoba dorosła zobowiązana jest do wypełnienie OŚWIADCZENIA o
świadomości ryzyka i zagrożenia oraz stanie zdrowia, które zobowiązany jest wypełnić na w
placówce, do której uczęszczać będzie dziecko na zajęcia oraz przekazać opiekunowi
placówki na pierwszych zajęciach. Niedostarczenie oświadczenia w podanym terminie
skutkuje nieprzyjęciem uczestnika na zajęcia.
3. W przypadku większej liczby chętnych, niż możliwości organizacyjne placówki dyrektor
może stworzyć w miarę możliwości dodatkowe grupy zajęciowe.
4. W przypadku stwierdzenie przez instruktora powyższych objawów u uczestnika,
prowadzący lub opiekun placówki mają prawo do odmówienia takiej osobie udziału w
zajęciach, co w przypadku dziecka skutkuje natychmiastowym zabraniem dziecka przez
rodzica z zajęć.
5. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka, jeśli w jego najbliższym środowisku
przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej.
6. Rodzice obowiązkowo przekazują aktualne telefony, które mogą odebrać w każdej sytuacji,
a także taką zgodę wyraża dorosły uczestnik zajęć.

7. Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem i przygotowania go w
zakresie obowiązującego reżimu sanitarnego (wytyczne GIS – www.gov.pl /Koronawirus:
aktualne informacje i zalecenia/).
8. Przedmioty, które będą używane podczas zajęć, będą podlegały dezynfekcji przez
instruktora prowadzącego zajęcia, tak aby zapewnić wszelkie środki bezpieczeństwa.
9. Sale, w których odbywają się zajęcia są wietrzone, po każdych zajęciach.
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia rzeczy osobistych i zabawek z domu.
11. Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach
12. W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe i dezynfekcja w salach,
łazienkach, korytarzach, odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów, poręczy i itp.
13. Na koniec dnia wszystkie pomieszczenia i sprzęty w placówce są dokładnie sprzątane, myte
i dezynfekowane oraz wietrzone.
§3 OBOWIĄZKI RODZICÓW
Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia maja obowiązek:
•

przekazać dyrektorowi placówki lub instruktorowi istotne informacje o stanie zdrowia jego
dziecka, a w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 powiadamiają GOK i
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną;

•

nie posyłania na zajęcia dziecka, jeżeli wykazuje objawy przeziębia lub choroby oraz gdy w
domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

•

przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia zmierzyć dziecku temperaturę;przed
przystąpieniem zaakceptować regulamin zajęć, zasad i wytycznych sanitarno-higienicznych
oraz złożenia wymaganych oświadczeń o świadomości ryzyka i stanie zdrowia dziecka.
§4 OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor dostosowuje procedury obowiązujące w placówkach GOK do obowiązujących
przepisów i wytycznych w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego, w warunkach pandemii
koronawirusa, poprzez:
•

zapewnienie odpowiednich środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej
pracownikom GOK;

•

organizację pracy personelu na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach
pandemii koronawirusa;

•

zapewnienie przy wejściach oznaczonych dozowników z płynem do dezynfekcji rąk, a w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami
prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w
placówce);

•

monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury przez wszystkich jej odbiorców.
§5 ZASADY KORZYSTANIA Z PLACÓWEK GOK GMINY PSARY

1. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę
COVID-19, obowiązują nowe zasady i wytyczne w zakresie korzystania z placówek GOK Gminy
Psary, co oznacza:
• noszenia maseczek ochronnych,
• obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
• zachowania 1,5-metrowego dystansu w stosunku do innych osób,
• dodatkowego zakrywania łokciem ust i nosa podczas kichania i kaszlu,
• unikania gromadzenia się w grupach,
• stosowania się do ewentualnych dodatkowych zaleceń administratora w formie pisemnej lub
ustnej.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
2. Procedura obowiązuje wszystkich odbiorców od ogłoszenia do odwołania.
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