
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2020 

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

 
 

Regulamin wznowienia i uczestnictwa w działaniach organizowanych przez Miejski 

Dom Kultury w Makowie Mazowieckim w czasie zagrożenia epidemiologicznego 

związanego z ryzykiem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. 

Zalecenia i wytyczne dla uczestników zajęć/działań 

 

Uczestnictwo w działaniach organizowanych przez Miejski Domu Kultury jest równoważne                               

z akceptacją zasad i wytycznych zawartych w niniejszym regulaminie. 

 

1. W działaniach organizowanych przez MDK w budynku, jak i w działaniach na przestrzeni otwartej 

mogą przebywać: 

1) pracownicy MDK, 

2) instruktorzy, prowadzący zajęcia/działania, 

3) osoby, które uczestniczą w zajęciach/działaniach. 

2. Udział w zajęciach dopuszczalny, jeśli spełnione są poniższe warunki: 

1) uczestnik i rodzic/opiekun przyprowadzający/odprowadzający uczestnika są osobami 

zdrowymi i nie objętymi kwarantanną, 

2) bliscy z otoczenia uczestnika zajęć nie przebywają na kwarantannie. 

3. Osobom z objawami choroby, tj. gorączką, kaszlem, zakazuje się uczestnictwa                                                       

w zajęciach/działaniach, a także przebywania w budynku MDK. W sytuacji, gdy objawy choroby 

wystąpią u któregoś z uczestników podczas zajęć, zostanie niezwłocznie wdrożona Procedura 

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronowirusem w MDK. 

4. Uczestnicy zajęć/działań zobowiązani są przychodzić punktualnie, na 5 minut przed ich 

rozpoczęciem. Niedopuszczalne jest wcześniejsze gromadzenie się uczestników i ich opiekunów 

wewnątrz budynku. Nie ma możliwości oczekiwania rodziców/opiekunów na dzieci w budynku 

instytucji. 

5. Wszyscy uczestnicy zajęć/działań wpuszczani są przez instruktora lub pracownika MDK na 5 minut 

przed ich rozpoczęciem. 

6. Do budynku wszyscy uczestnicy zajęć/działań wchodzą we własnych maseczkach ochronnych.                  

W czasie zajęć/działań dopuszcza się niekorzystanie z maseczek ochronnych z jednoczesnym 

obowiązkiem zachowania dystansu 2 m pomiędzy uczestnikami. 

7. Uczestnicy zajęć/działań są zobowiązani zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku MDK,                        

a także, jeśli to konieczne w trakcie zajęć/działań. 

8. Uczestnicy zajęć/działań zobowiązani są do zachowywania wymaganego dystansu.  

9. Uczestnicy zajęć/działań podczas kaszlu i kichania zobowiązani są zakryć usta i nos zgiętym łokciem 

lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza oznaczonego, umyć ręce                                            

i zdezynfekować. 

10. W razie potrzeby z toalety, w tym samym czasie, może korzystać tylko jedna osoba. 



11. Uczestnik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

12. Uczestniczy zajęć/działań zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonego limitu osób 

przebywających w tym samym czasie w danym pomieszczeniu w MDK (informacja przy wejściu do 

każdego pomieszczenia). 

Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności z określeniem maksymalnej liczby 

uczestników: 

1) Sala zajęć – limit osób – 10 + instruktor, 

2) Galeria – limit osób – 6 + instruktor, 

3) Sala muzyczna – limit osób – 1 + instruktor, 

4) Sala widowiskowo – kinowa – limit osób – 16 + 2 instruktorów; scena – limit osób –                                          

5 + instruktor. 

13. Zużyte środki ochrony osobistej – maseczki ochronne i rękawiczki, należy wyrzucać                                            

do dedykowanych pojemników z oznaczeniem: ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ. 

14. Po zakończonych zajęciach/działaniach uczestnicy opuszczają budynek bez zbędnej zwłoki. 

15. Wprowadza się 30 minut przerwy w celu przeprowadzenia dezynfekcji przed kolejnymi 

zajęciami/działaniami. Zaleca się również wietrzenie Sal. 

16. Płatności za zajęcia należy dokonywać na wskazany rachunek bankowy – w uzgodnieniu                                  

z organizatorem zajęć. 

 

Miejski Dom Kultury zachowuje wszelką dbałość o zachowanie czystości, higieny i dezynfekcji pomieszczeń,      

w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom, instruktorom i uczestnikom zajęć/działań. 

 

 

 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna 

zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego 

celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 

999 albo 112. 

2. Zgłoszenie incydentu do Dyrektora MDK, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru,                            

w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie 

z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.). 

3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym 

czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się 

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt                           

z zakażonym. 

 


