Załącznik nr 3 - Regulamin COVID-19 obowiązujący uczestników zajęć
w siedzibie Domu Kultury Śródmieście, Rotacyjny Dom Kultury, Jazdów 3/18
1. Do zajęć w RDK dopuszczane będą jedynie osoby niewykazujące objawów choroby,
takich jak gorączka, kaszel, duszności.
2. Na terenie RDK mogą przebywać wyłącznie organizatorzy, uczestnicy odbywających
się właśnie wydarzeń oraz pracownicy.
3. Każdy uczestnik wydarzenia odbywającego się w RDK musi pozostawić
pracownikowi DKŚ (lub organizatorowi wydarzenia) swoje dane kontaktowe imię,
nazwisko, numer telefonu.
4. Na terenie RDK uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do
dezynfekcji rąk.
5. Wszyscy przebywający na terenie RDK zobowiązani są do zachowania właściwego
dystansu między sobą.
6. Liczba osób mogących przebywać na terenie RDK jest ograniczona, zgodnie z
wytycznymi GIS.
7. W sali wystawowej (42,29 m2) może przebywać maksymalnie 75% widowni, czyli 30
osób.
8. W przypadku zajęć ruchowych i wokalnych instruktor i uczestnicy nie są zobowiązani
do nakładania maseczki.
9. Czas przebywania na terenie RDK skraca się na okres niezbędny do udziału w
wydarzeniu lub zajęciach.
10. Pomiędzy zajęciami należy wprowadzić 15-minutowe przerwy – w celu przewietrzenia
i dezynfekcji pomieszczeń.
11. W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia lub zajęć niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem (najczęstsze to: gorączka, kaszel,
zmęczenie), powinien on bezzwłocznie opuścić teren RDK i przemieścić się
transportem indywidualnym do domu.
12. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik RDK ma prawo wezwać
do opuszczenia placówki.
13. Na zewnątrz, podczas wydarzeń plenerowych, w wydarzeniu może uczestniczyć
maksymalnie 150 osób. Uczestnicy wydarzeń plenerowych podlegają obowiązkowi
noszenia maseczki ochronnej w przestrzeni publicznej lub zachowania bezpiecznej
odległości.
Zasady dotyczące higieny
1. Wszyscy uczestnicy wydarzenia odbywającego się w RDK powinni bezwzględnie
przestrzegać zasad higieny:
a. podczas kaszlu i kichania zasłonić usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
oraz jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
b. często myć ręce używając mydła i wody lub je dezynfekować.
2. Organizator wydarzenia odbywającego się w RDK dba o:
a. dopilnowanie, aby obszary wspólne były regularnie i starannie czyszczone
z użyciem wody z detergentem;

b. regularne dezynfekowanie powierzchni dotykowych takich jak: blaty, klamki,
poręcze, uchwyty, włączniki światła, powierzchnie urządzeń multimedialnych
aktywowanych dotykiem (np. rzutnik), przyciski w dozownikach, maty,
siedziska, oparcia krzeseł, etc.;
c. zachęcenie uczestników wydarzeń plenerowych do korzystania z własnych
mat/siedzisk, o ile to możliwe;
d. jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń.

