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UZUPEŁNIENIE REGULAMINU ORGANIZACJI WARSZTATÓW I ZAJĘĆ 

  W BIBLIOTECE I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO  

O WYTYCZNE COVID-19  

1. Regulamin obowiązuje do czasu trwania epidemii Covid-19 w Polsce. 
2. Od dnia 15 września 2020 r. uczestnicy mogą brać udział w warsztatach i zajęciach organizowanych 

przez BCK z zachowaniem wytycznych dotyczących stanu epidemii . 
3. Wszyscy uczestnicy/rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć zgłoszenie na warsztaty 

uzupełnione o oświadczenia Covid-19 - Załącznik nr.1 oraz zapoznanie się z poniższym 

regulaminem warsztatów, najpóźniej do pierwszego dnia przed rozpoczęciem zajęć. 
3. W zajęciach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, niewykazujące oznak choroby zakaźnej, nie 

przebywające w kwarantannie, które nie miały bezpośredniego kontaktu 

z osobami w kwarantannie lub osobami, u których stwierdzono zakażenie Covid-19, jak również nie 

miały bezpośredniego kontaktu z osobą, która wróciła z zagranicy. 

4. W przypadku zauważenia niepokojących objawów lub symptomów mogące wskazywać na zakażenie 

koronawirusem instruktor lub pracownik BCK może dokonać pomiaru temperatury uczestnika.  

5. W budynku wszystkie osoby zobowiązane są nosić maseczki zakrywające usta i nos. Maseczki mogą 

być zdjęte dopiero w sali, na czas zajęć. 
6. Osoby przebywające w BCK powinny zachować względem siebie odstęp 1,5 metra. 

7. W zajęciach uczestniczą tylko osoby zgłoszone i zakwalifikowane do grupy.  Ilość uczestników jest 

dostosowana do wielkości pracowni. Osoby wcześniej nie zgłoszone zostaną przyjęte dopiero po 

wypisaniu formularza i oświadczenia. 

8. Pracownicy BCK prowadzą szczegółową ewidencję uczestników wszystkich grup spotykających się 

w placówkach w celu pełnej identyfikacji, na wypadek zakażenia/choroby, któregoś z uczestników 

lub instruktorów koronawirusem SARS-CoV-2. 

9. W budynku nie ma możliwości korzystania z szatni. 

10. W miarę możliwości zajęcia prowadzone są przy otwartych oknach, a 15 minutowe przerwy 

buforowe między grupami przeznaczone są na dodatkowe wietrzenie i dezynfekcję. 

11. Ogranicza się liczebność odbiorców zajęć BCK, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w celu 

przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu społecznego. 
12. W zajęciach organizowanych przez BCK mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, które złożą 

stosowne pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań. W przypadku osób niepełnoletnich 

oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni. Osoba bez oświadczenia nie 

będzie mogła uczestniczyć w zajęciach. 
13. Przy ustalaniu godzin zajęć należy zapewnić odpowiednie przerwy umożliwiające opuszczenie 

budynku przez uczestników przed przybyciem kolejnych osób oraz wietrzenie sali i niezbędną 

dezynfekcję. 

14. Przy każdym wejściu do siedziby BCK umieszczono pojemniki z płynem dezynfekującym. Osoby 

wchodzące do budynku powinny zdezynfekować ręce. 

15. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są także dodatkowo w wybranych miejscach, 

odpowiednio do prowadzonych działań, tak by umożliwić osobom korzystającym z poszczególnych 

pomieszczeń korzystanie z nich. 

16. W toaletach, salach zajęć i holu umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń 

służb sanitarnych. 

17. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie, innego pracownika, współpracownika lub 

osoby przebywającej w BCK niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zakażenie 

koronawirusem, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne 

zmęczenie, stan podgorączkowy), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien 

niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora. 
 

 

………………………………… 
podpis Dyrektora BCK 


