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Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Nałęczowskim Ośrodku
Kultury na wypadek zagrożenia COVID-19
A. POSTANOWIENIA OGOLNE
1.
2.
3.

4.

Celem stworzenia procedur jest
zminimalizowanie zagrożeń zakażenia
koronawirusem na terenie NOK
Stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Procedury bezpieczeństwa dotyczą wszystkich pracowników, uczestników, rodziców dzieci
uczęszczających do NOK oraz widzów kina Cisy i uczestników wydarzeń artystycznych
w okresie epidemii COVID-19.
Procedury mogą ulegać zmianom w zależności od nieprzewidzianych okoliczności
i pojawiających się nowych wytycznych oraz zarządzeń władz centralnych.
B. ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACJI KULTURALNEJ NOK W OKRESIE
REŻIMU SANITARNEGO.

1. Zajęcia stacjonarne w obiekcie NOK w czasie epidemii realizowane są w godzinach
określonych szczegółowym tygodniowym harmonogramem ustalanym z prowadzącymi
zajęcia.
2. Na zajęciach może przebywać określona liczba uczestników zgodnie z wytycznymi

MKDNiS - zależnie od wielkości sal.
3. W sali, w której odbywają się zajęcia mogą znajdować się wyłącznie przedmioty
niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
4. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie uczestnicy bez jakichkolwiek objawów
chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych.
5. Pomieszczenia będą utrzymywane w czystości z użyciem środków
dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy drzwiach wejściowych należy zdezynfekować ręce.
7. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie
przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu. Przestrzegany będzie czas
niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.

6.

8. Szczegółowe zalecenia dostosowane będą do charakteru prowadzonych zajęć.

C. OBOWIĄZKI WSZYSTKICH PRACOWNIKOW NOK I INSTRUKTORÓW
PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA.
1. Każdy pracownik NOK zobowiązany jest do zachowania reżimu sanitarnego.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności,
kaszel, gorączka) pracownik lub prowadzący zajęcia winien pozostać w domu
i zawiadomić o tym fakcie Dyrektora NOK.

D. OBOWIĄZKI RODZICOW, OPIEKUNÓW I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
1. Rodzice i pełnoletni uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z procedurami

opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii koronawirusa.
2. Rodzice zobowiązani są także do:
a) przyprowadzania na zajęcia wyłącznie dzieci zdrowych, bez
objawów
chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną, oraz do udzielania rzetelnej informacji
o stanie zdrowia uczestnika zajęć.
b) do stosowania się do reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na terenie NOK zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
c) podania aktualnego numeru telefonu, na który NOK będzie mógł szybko skontaktować
się z rodzicami.
d) przyprowadzania i odbierania uczestników wyłącznie we wskazanych godzinach
funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko.
E. OGRANICZENIE LICZBY WIDZOW W KINIE I NA WYDARZENIACH
ARTYSTYCZNYCH
1. Udział widzów jest dopuszczalny pod warunkiem:

a) udostępnienia widzom ograniczonej liczby miejsc zgodnie z obowiązującymi w danym
okresie przepisami, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy
zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami,
b) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa w
pomieszczeniach zamkniętych,
c) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.
F. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Niniejsze Procedury podane są do publicznej wiadomości poprzez:

Zamieszczenie ich w widocznym miejscu w budynku NOK (tablice informacyjne)
Wywieszenie przed wejściem głównym do Sali kinowej (hol NOK)
Opublikowanie na stronie NOK: www.noknaleczow.pl.
2. NOK udostępnia w razie potrzeby uczestnikom wydarzeń oraz zajęć maseczki ochronne.
3. Wszyscy pracownicy oraz uczestnicy życia kulturalnego organizowanego przez NOK
zobowiązani są bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra
Zdrowia dostępnych na stronie internetowej: www.gov.pl/web/koronawirus

