
Procedury sanitarne dotyczące funkcjonowania obiektów wchodzących w skład Malborskiego 

Centrum Kultury i Edukacji 

 

Niniejsze procedury opracowano zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na dzień 04.06.2020 w oparciu 

o : 

Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-

2 w Polsce – wydane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Główny Inspektorat 

Sanitarny z dnia 02.06.2020 

Wytyczne dotyczące dalszej działalności domów, centrów i ośrodków kultury w czasie epidemii, 

przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury, po uzgodnieniu i akceptacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 

 

 

1. Liczba uczestników zajęć/warsztatów z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w 

budynkach Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji musi spełniać warunek co najmniej 

10 m2 na jednego uczestnika.  

W zależności od wykorzystywanej przestrzeni obiektu: 

w przypadku przestrzeni do 300 m2 - 12 osób + 1 osoba prowadząca  

w przypadku przestrzeni od 301 do 800 m2 – 16 osób + 2 osoby prowadzące 

2.  Na każdej kondygnacji przed wejściem do sal, w których prowadzone będą zajęcia/warsztaty 

z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej znajdować się będzie stanowisko do dezynfekcji 

wyposażone w płyn do dezynfekcji. 

3. W sanitariatach zostaną umieszczone instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące mycia rąk, 

przy wejściu do budynku zamieszczona zostanie informacja dotycząca zdejmowania i 

zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji – także instrukcja dezynfekcji rąk. 

4. Do sal warsztatowych wpuszczeni zostaną jedynie uczestnicy: 

- po zdezynfekowaniu rąk, pod kontrolą instruktora prowadzącego warsztaty lub innego 

pracownika organizatora, 

- po zmierzeniu temperatury, która nie może przekraczać 37 stopni (mierzona na skroniach 

termometrem bezdotykowym) 

- które nie zdradzają żadnych zewnętrznych objawów infekcji typu kaszel i katar     

5. Osoba dorosła, rodzic/opiekun, który jest uczestnikiem zajęć lub którego dziecko bierze 

udział w zajęciach, przychodząc/przyprowadzając dziecko w sposób domniemany oświadcza, 

iż zapoznał się z obowiązującymi w obiekcie regulaminami i procedurami, a zgodnie z 

posiadaną przez niego wiedzą on sam lub dziecko, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa 

na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; (konieczne jest wypełnienie 

stosownego oświadczenia) 

6. Przed rozpoczęciem zajęć instruktor przedstawi uczestnikom zasady reżimu sanitarnego 

panującego w obiekcie dotyczące: konieczności zakrywania nosa i ust w przypadku 

kichnięcia/kaszlnięcia, dezynfekcji rąk po każdym skorzystaniu z sanitariatu, konieczności 

zachowania 2 metrów dystansu pomiędzy uczestnikami oraz instruktorem 

7. W czasie trwania zajęć zapewniony zostanie zalecany dystans pomiędzy uczestnikami 

wynoszący 2 metry. 



8. Organizator zajęć zapewni osobny zestaw materiałów na każdego uczestnika. W przypadku 

materiałów wykorzystywanych wielokrotnie (np. pędzle, kredki, mazaki, nożyczki) po każdych 

warsztatach będą one dezynfekowane, a tam gdzie nie będzie to możliwe będą 

zabezpieczone folią, która będzie wymieniana po każdych zajęciach. 

9. Zajęcia/warsztaty z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej będą trwały najwyżej 90 minut.  

10. Przerwy pomiędzy zajęciami muszą wynosić minimum 15 minut. W tym czasie zapewnione 

zostanie wietrzenie sali warsztatowej oraz nastąpi dezynfekcja miejsc, co do których istniało 

ryzyko dotykania przez większą liczbę uczestników (uchwytów , klamek, włączników, 

poręczy). 

11. Na zajęcia wpuszczane będą jedynie osoby, które wcześniej potwierdzą swój udział lub 

zarezerwują miejsce na warsztatach telefonicznie. 

12. Z użytkowania będą wyłączone: szatnie (każdy uczestnik okrycia wierzchnie wiesza na krześle 

stanowiącym jego stanowisko podczas trwania warsztatów). Krzesła będą podlegały 

dezynfekcji. 

13. Organizator zajęć rekomenduje niekorzystanie z windy.  Korzystać z niej powinny jedynie 

osoby starsze, niepełnosprawne, mające kłopoty z samodzielnym poruszaniem się lub rodzice 

z dziećmi do 3 r.ż, w tym korzystający z wózków (punkt dotyczy jedynie obiektów 

Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, w których zainstalowany jest dźwig osobowy). 

14. W widocznym miejscu przy wejściu do budynku zamieszczona zostanie informacja o 

maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w danym obiekcie 

Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji z podziałem na poszczególne kondygnacje 

15. W budynku odbywać się będzie bieżąca dezynfekcja toalet, wind, klamek, telefonów, 

klawiatur komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i 

możliwości – innych często dotykanych powierzchni. 

16. Zostanie wyznaczenie i przygotowane (m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej 

i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

17. W widocznym miejscu zostanie umieszczony wykaz potrzebnych numerów telefonów do 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

18. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w od dnia 08.06.2020 r. do czasu ich odwołania. 

19. Wszyscy pracownicy organizatora, uczestnicy zajęć oraz rodzice/opiekunowie dzieci 

będących uczestnikami zajęć zobowiązani są do ich ścisłego stosowania i przestrzegania. 

20. Za przestrzeganie procedur sanitarnych podczas zajęć z zakresu edukacji artystycznej i 

kulturowej odpowiedzialny będzie instruktor prowadzący dane zajęcia. 

 

 

 

 

 


