Załącznik nr 3 do Zarządzenie nr 2/DK/2020
Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
z dnia 10 sierpnia 2020
REGULAMIN UDZIAŁU W SEKCJACH, KOŁACH ZAINTERESOWAŃ I ZESPOŁACH
DZIAŁAJĄCYH W DOMU KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W CZASIE TRWANIA PANDEMII
SARS-COV-2

1. W salach Domu Kultury, w których odbywają się zajęcia Amatorskiego Ruchu
Artystycznego (ARA) wprowadzone zostają następujące limity:
1.1 przy zajęciach grupowych:
a.) sala bankietowa (11) – 15 osób + instruktor,
b.) sala kameralna większa (9) – 5 osób + instruktor,
c.) sala kameralna mniejsza (15) – 3 osoby + instruktor,
d.) sala organizacji imprez – 4 osoby + instruktor,
e.) scena sali widowiskowej – 12 osób + instruktor,
f.) sala prób Zespołu Akordeonistów – 8 osób + instruktor;
1.2 przy zajęciach indywidualnych zachowanie co najmniej 2 m odległości pomiędzy
instruktorem a osobą uczestniczącą w zajęciach;
1.3 łącznie w budynku mogą w tym samym czasie przebywać 32 osoby i 3 instruktorów.
2. W zajęciach odbywających się w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego (ARA)
w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, które nie
miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie,
a także te, które samie nie przebywają na kwarantannie lub nie są poddane nadzorowi
epidemiologicznemu.
3. Harmonogram zajęć ARA został opracowany w taki sposób, by zminimalizować kontakt
bezpośredni pomiędzy uczestnikami różnych grup.
4. Wszyscy uczestnicy lub ich opiekunowie prawni (w przypadku osób niepełnoletnich)
zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i złożenia pisemnych
oświadczeń (wzory stanowią załączniki do Regulaminu), bez których nie będzie możliwy
udział w zajęciach.
5. Środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice), które są obowiązkowe w obiekcie Domu
Kultury, uczestnicy zajęć zapewniają we własnym zakresie.
6. Dom Kultury zapewnia środki do dezynfekcji rąk i powierzchni. Niezwłocznie po wejściu
do budynku ręce należy zdezynfekować – dotyczy to każdej wchodzącej osoby. Środki
do dezynfekcji znajdują się również w każdej sali, w której odbywają się zajęcia.
7. Na zajęcia należy przychodzić nie wcześniej niż 10 min. przed ich rozpoczęciem
i opuścić budynek niezwłocznie po ich zakończeniu.
8. Opiekunowie odprowadzający dzieci na zajęcia (1 dziecko przyprowadza 1 opiekun)
zobowiązani są do opuszczenia budynku po przekazaniu dziecka pod opiekę instruktora.
Wszyscy instruktorzy odbierają dzieci na holu obok biblioteki i tam też je odprowadzają
po skończonych zajęciach. Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci.

9. Do dyspozycji uczestników zajęć przeznaczona jest szatnia na dolnym holu, wieszaki
zajmowane są minimum co drugi.
10. Przed rozpoczęciem zajęć instruktor jest zobowiązany do wyjaśnienia uczestnikom zajęć
zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Domu Kultury w trakcie trwania pandemii
SARS-COV-2 i ustalenia zasad zachowania podczas zajęć.
11. Podczas zajęć ruchowych po wejściu do sali można zdjąć maseczki.
12. W trakcie zajęć instruktorzy dbają o zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy
uczestnikami (min. 1,5 m), w przypadku korzystania z tych samych przyborów, narzędzi,
rekwizytów i instrumentów dezynfekują je po każdorazowym użyciu.
13. Po skończonych zajęciach instruktorzy są zobowiązani do przewietrzenia sali.
14. Zajęcia grupowe odbywają się w odstępach 25 min, w trakcie przerwy pracownicy
obsługi przeprowadzają dezynfekcję ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych
oraz toalet.
15. Zajęcia indywidualne mogą być przeprowadzane zdalnie (on-line), jak również w salach
Domu Kultury. Przerwa pomiędzy zajęciami indywidualnymi w budynku nie może być
krótsza niż 15 min, podczas których instruktor przewietrza pomieszczenie oraz
przeprowadza dezynfekcję powierzchni dotykowych, instrumentów itp.
16. W przypadku zauważenia niepokojących objawów, mogących świadczyć o zakażeniu
SARS-COV-2:
16.1 u uczestnika pełnoletniego – instruktor natychmiast kieruje taką osobę,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, do izolatorium i kończy zajęcia,
nakazując wszystkim ich uczestnikom natychmiastowe rozejście się, zawiadamia
Dyrektora Domu Kultury o zaistniałym fakcie; Dyrektor Domu Kultury powiadamia
odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne i stosuje się do ich wytycznych;
16.2 u uczestnika niepełnoletniego – instruktor kieruje dziecko pod opieką
odpowiednio zabezpieczonego pracownika merytorycznego Domu Kultury do
izolatorium, informuje jego opiekunów i Dyrektora o zaistniałej sytuacji, przerywa
zajęcia i informuje opiekunów pozostałych uczestników o zakończeniu zajęć;
Dyrektor powiadamia odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne i stosuje się do
ich wytycznych.
17. Niniejszy Regulamin dotyczy również udziału w sekcjach prowadzonych przez
podmioty wynajmujące sale w Domu Kultury.

Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa
zakażenia i rozprzestrzeniania się SARS-COV-2, jednakże mimo wszystkich podjętych w Domu
Kultury środków bezpieczeństwa, nie ma możliwości, by w 100% wyeliminować ryzyko związane
z zakażeniem, dlatego też decydując się na udział w sekcjach i kołach zainteresowania
działających w Domu Kultury, ich uczestnicy/opiekunowie prawni uczestników są świadomi
ewentualnego zagrożenia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
udziału w sekcjach, kołach zainteresowań i zespołach
działających w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
w czasie trwania pandemii SARS-COV-2
WZÓR
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

……………………………………………………………………………………….
Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka
……………………………………………………………………………………….
Nr telefonu kontaktowego do rodzica / opiekuna prawnego
……………………………………………………………………………………….
Imię i Nazwisko dziecka
……………………………………………………………………………………….
Zajęcia, w jakich dziecko bierze udział

Ja niżej podpisany oświadczam, że:
a.) według mojej najlepszej wiedzy dziecko jest zdrowe i nie posiada żadnych objawów
zakażenia wirusem SARA-COV-2,
b.) moje dziecko nie przebywa na kwarantannie oraz nie miało świadomego kontaktu
z osobą zakażoną SARS-COV-2,
c.) dziecko będzie przyprowadzane na zajęcia odbywające się w Domu Kultury przez osobę
zdrową, która nie przebywa na kwarantannie, nie została objęta nadzorem
epidemiologicznym oraz nie miała świadomego kontaktu z osobą zakażoną
SARS-COV-2 (dotyczy dzieci, które są przyprowadzane na zajęcia przez opiekunów),
d.) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia dziecka oraz osoby
przyprowadzającej je na zajęcia.
Jednocześnie oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2
podczas zajęć przeprowadzanych w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminami dotyczącymi funkcjonowania Domu
Kultury w trakcie trwania pandemii SARS-COV-2 i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do DK w razie zakażenia
wirusem SARS-COV-2 na terenie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej.

W przypadku, gdy moje dziecko zostanie objęte kwarantanną lub innym środkiem związanym z
wirusem SAR-COV-2 zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Domu Kultury o tym
fakcie oraz zawieszę udział dziecka w zajęciach.

………………..………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2 do Regulaminu
udziału w sekcjach, kołach zainteresowań i zespołach
działających w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
w czasie trwania pandemii SARS-COV-2
WZÓR
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA

……………………………………………………………………………………….
Imię i Nazwisko uczestnika zajęć
……………………………………………………………………………………….
Nr telefonu kontaktowego
……………………………………………………………………………………….
Nazwa zajęć

Ja niżej podpisany oświadczam, że:
a.) według mojej najlepszej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów
zakażenia wirusem SARS-COV-2,
b.) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem świadomego kontaktu z osobą
zakażoną SARS-COV-2,
c.) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia.
Jednocześnie oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2
podczas zajęć przeprowadzanych w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminami dotyczącymi funkcjonowania Domu
Kultury w trakcie trwania pandemii SARS-COV-2 i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do DK w razie zakażenia
wirusem SARS-COV-2 na terenie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej.
W przypadku, gdy zostanę objęta/y kwarantanną lub innym środkiem związanym z wirusem
SAR-COV-2 zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Domu Kultury o tym fakcie oraz
zawieszę swój udział w zajęciach.

………………..………………………………
Data i podpis

