Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 2/DK/2020
Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
z dnia 10 sierpnia 2020

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY I BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB
PRZEBYWAJĄCYCH W BUDYNKU DOMU KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA CZAS TRWANIA
PANDEMII SARS-COV-2

INFORMACJE OGÓLNE
1. Na terenie Domu Kultury wprowadzony zostaje zakaz przebywania osób
z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po świadomym kontakcie z osobą chorą,
zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
2. W budynku Domu Kultury obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej takich jak
maseczki lub przyłbice.
3. Wszystkie osoby wchodzące na teren Domu Kultury zobowiązane są do dezynfekcji rąk.
4. Zaleca się utrzymywanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami, tj. min. 1,5 m.
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM I WSPÓŁPRACOWNIKOM
1. Do pracy w Domu Kultury mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów
wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Każdy z pracowników i współpracowników (instruktorzy prowadzący zajęcia w DK) zobowiązany
jest do natychmiastowego powiadomienia Dyrektora w przypadku zaobserwowania u siebie
niepokojących objawów mogących świadczyć o zakażeniu SARS-COV-2 i pozostania w domu.
3. Przy każdym wejściu do Domu Kultury oraz w trakcie wykonywania czynności służbowych
należy dezynfekować ręce.
4. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Domu Kultury zobowiązani są do zachowania
min. 1,5 m odstępu od siebie i ograniczenia jednoczesnego przebywania
w pomieszczeniach oraz regularnego wietrzenia pomieszczeń.
5. Każdy z pracowników i współpracowników Domu Kultury otrzymuje niezbędne środki ochrony
osobistej (maseczki / przyłbice i rękawiczki jednorazowe), które zobowiązany jest stosować.
6. Pracownicy obsługujący kasę zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji swojego stanowiska pracy,
a w szczególności miejsc, z którymi kontakt mają klienci.
7. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z gośćmi Domu Kultury są zobowiązani
do zachowania szczególnej ostrożności i, w miarę możliwości, bezdotykową obsługę
(np. w przypadku kontroli biletów przed imprezą).
8. Pracownicy merytoryczni i administracyjni zobowiązani są do dbania, by ich stanowiska pracy
były czyste i higieniczne.
9. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (min. poręczy, klamek, włączników,
miejsc, z którymi mają kontakt klienci) oraz bieżącej dezynfekcji toalet.

9.1. Podczas trwania wydarzeń artystycznych pracownicy obsługi zobowiązani są
do cogodzinnej dezynfekcji przedmiotów wymienionych w pkt. 9.
9.2. W czasie trwania zajęć ARA pracownicy obsługi zobowiązani są do dezynfekcji przedmiotów
wymienionych w pkt. 9 każdorazowo po zakończonych zajęciach.
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKCIE
Niniejszy regulamin oraz Regulaminy dotyczące organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych
w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej w czasie trwania pandemii SARS-COV-2 oraz organizacji wydarzeń
artystycznych oraz udziału w sekcjach i kołach zainteresowań działających w Domu Kultury w Rudzie
Śląskiej w czasie trwania pandemii SARS-COV-2 zostają umieszczone w gablotach zlokalizowanych
w obiekcie, na stronie internetowej DK – www.dkrsl.pl oraz w mediach społecznościowych.
1. Środki do dezynfekcji rąk umieszczone są przy wejściu do budynku, na salę widowiskową oraz
we wszystkich pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, jak również w toaletach
i szatni.
2. Przy wyjściu umieszczone są pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.
3. Na korytarzach oraz w toaletach umieszczono informacje dotyczące zasad higieny oraz zaleceń
GIS.
4. W obiekcie Domu Kultury zostają wprowadzone ograniczenia ilości odbiorców, szczegółowo
wymienione w Regulaminie wskazanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału.
5. Ograniczona zostaje liczba osób przebywających w toaletach w tym samym czasie – tj. toalety
damskie do 1 osoby, toalety męskie do 2 osób. Dezynfekcja toalet jest dokumentowana na tzw.
karcie sprzątania.
6. W Domu Kultury wyznaczono pomieszczenie, tzw. izolatorium – sala przy siedzibie HDK,
do którego zostanie skierowana osoba, u której stwierdzi się objawy wskazujące
na prawdopodobieństwo występowania choroby zakaźnej. Izolatorium jest wyposażone
w środki dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe, maseczki/przyłbice i kombinezony
jednorazowego użytku.
POSTĘPOWANIE
W
PRZYPADKU
PODEJRZENIA
ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM
U PRACOWNIKA/WSPÓŁPRACOWNIKA/OBSŁUGI
1. Wszyscy pracownicy Domu Kultury muszą zostać zapoznani w wytycznymi związanymi
z zakażeniem SARS-COV-2.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika lub współpracownika, będącego na stanowisku pracy,
objawów wskazujących na zakażenie SARS-COV-2 zostaje on natychmiast odsunięty od
obowiązków służbowych, a Dom Kultury zostaje zamknięty na czas wyjaśnienia sytuacji.
Osoba ta bezzwłocznie zostaje odizolowana w przeznaczonym do tego pomieszczeniu,
a Dyrektor powiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i stosuje się do uzyskanych
wytycznych.

