Regulamin COVID-19 obowiązujący uczestników wydarzeń i zajęć
w siedzibie głównej Domu Kultury Śródmieście – Scena na Smolnej, Smolna 9
1. Do zajęć w siedzibie Domu Kultury Śródmieście (DKŚ) dopuszczane będą jedynie osoby
niewykazujące objawów choroby, takich jak gorączka, kaszel, duszności.
2. Na terenie DKŚ mogą przebywać wyłącznie uczestnicy odbywających się właśnie zajęć
lub imprez oraz pracownicy. Każdy wchodzący na zajęcia podać musi pracownikowi DKŚ swoje
imię i nazwisko w celu weryfikacji. Osoby wchodzące na imprezy powinny okazać bilet.
3. Na terenie DKŚ uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk.
W siedzibie głównej i filiach znajdują się urządzenia do dezynfekcji rąk. Zapewniamy też płyn do
dezynfekcji. Zaleca się także mycie lub dezynfekcję rąk podczas zajęć. Wszyscy przebywający na
terenie DKŚ zobowiązani są do zachowania 2-metrowego dystansu między sobą.
4. Liczba osób mogących przebywać na terenie każdej z siedzib DKŚ jest ograniczona, zgodnie
z wytycznymi GIS.
Limity osób w salach przy ul. Smolnej:
SALA TEATRALNA – 25 OSÓB + INSTRUKTOR/W PRZYPADKU IMPREZ ½ MIEJSC
SALA BALETOWA – 9 OSÓB + INSTRUKTOR w przypadku zajęć ruchowych,
– 20 OSÓB + INSTRUKTOR w przypadku innych zajęć
5. Instruktorzy pracują w maskach i rękawiczkach. Wydawanie materiałów podczas zajęć także jest
po stronie instruktora (np. na malarstwie instruktor wyciska farby na paletki).
6. W przypadku zajęć ruchowych i wokalnych instruktor i uczestnicy nie są zobowiązani do
zakładania maseczki.
7. Czas przebywania na terenie DKŚ skraca się na okres niezbędny do udziału w wydarzeniu lub
zajęciach.
8. Pomiędzy zajęciami będą wprowadzone 15-minutowe przerwy – w celu przewietrzenia
i dezynfekcji pomieszczeń.
9. W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia lub zajęć niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem (najczęstsze to: gorączka, kaszel, zmęczenie) będziemy
zmuszeni odseparować go od innych (w izolatorni) lub odesłać transportem indywidualnym do
domu.
10. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik DKŚ ma prawo wezwać do opuszczenia
placówki.
11. W przypadku odwołania zajęć w DKŚ z powodu zamknięcia placówek kultury ogłoszonego przez
GIS/Ministra Zdrowia/Premiera lub stwierdzonego zachorowania na COVID-19 na terenie którejś
z siedzib DKŚ, opłaty za zajęcia, które się nie odbyły, będą zwracane w przeciągu 30 dni od dnia
zamknięcia.
UWAGA:
Z użytkowania wyłączone są garderoby i szatnia!
Nie korzystamy ze sprzętów do ćwiczeń na sali tanecznej!
Korzystamy z własnych mat do ćwiczeń!
Do prób używamy wyłącznie plastikowych krzeseł!

Regulamin COVID-19 obowiązujący uczestników zajęć
w siedzibie Domu Kultury Śródmieście – Pracownie Artystyczne, Foksal 11
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Do zajęć w siedzibie Domu Kultury Śródmieście (DKŚ) dopuszczane będą jedynie osoby
niewykazujące objawów choroby, takich jak gorączka, kaszel, duszności.
2. Na terenie DKŚ mogą przebywać wyłącznie uczestnicy odbywających się właśnie zajęć
lub imprez oraz pracownicy. Każdy wchodzący na zajęcia podać musi pracownikowi DKŚ swoje
imię i nazwisko w celu weryfikacji. Osoby wchodzące na imprezy powinny okazać bilet.
3. Na terenie DKŚ uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk.
W siedzibie głównej i filiach znajdują się urządzenia do dezynfekcji rąk. Zapewniamy też płyn do
dezynfekcji. Zaleca się także mycie lub dezynfekcję rąk podczas zajęć. Wszyscy przebywający na
terenie DKŚ zobowiązani są do zachowania 2-metrowego dystansu między sobą.
4. Liczba osób mogących przebywać na terenie każdej z siedzib DKŚ jest ograniczona, zgodnie
z wytycznymi GIS.
Liczba osób mogących przebywać w poszczególnych salach w Pracowniach Artystycznych
(z wyłączeniem instruktora):
 sala mikromodelarstwo 1. – 10 osób
 sala mikromodelarstwo 2. – 8 osób
 sala graficzna – 8 osób
 sala malowana porcelana – 7 osób
 sala komputerowa – 3 osoby
 duża sala – 15 osób
 sala filmowa – 9 osób
 sala malarska – 8 osób
 sala tkacka – 9 osób
5. Instruktorzy pracują w maskach i rękawiczkach. Wydawanie materiałów podczas zajęć także jest
po stronie instruktora (np. na malarstwie instruktor wyciska farby na paletki).
6. W przypadku zajęć ruchowych i wokalnych instruktor i uczestnicy nie są zobowiązani do
zakładania maseczki.
7. Czas przebywania na terenie DKŚ skraca się na okres niezbędny do udziału w wydarzeniu lub
zajęciach.
8. Pomiędzy zajęciami będą wprowadzone 15-minutowe przerwy – w celu przewietrzenia
i dezynfekcji pomieszczeń.
9. W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia lub zajęć niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem (najczęstsze to: gorączka, kaszel, zmęczenie) będziemy
zmuszeni odseparować go od innych (w izolatorni) lub odesłać transportem indywidualnym do
domu.
10. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik DKŚ ma prawo wezwać do opuszczenia
placówki.
11. Z użytkowania zostają wyłączone następujące pomieszczenia: kuchnia, strefa wypoczynkowa na
końcu korytarza. Z użytkowania zostają wyłączone wszystkie kanapy (zafoliowane)
i krzesła znajdujące się w korytarzach (wyniesione). Nie będzie także można korzystać
z księgozbiorów Pracowni Artystycznych i komputera.
12. W przypadku odwołania zajęć w DKŚ z powodu zamknięcia placówek kultury ogłoszonego przez
GIS/Ministra Zdrowia/Premiera lub stwierdzonego zachorowania na COVID-19 na terenie którejś
z siedzib DKŚ, opłaty za zajęcia, które się nie odbyły, będą zwracane w przeciągu 30 dni od dnia
zamknięcia.

Regulamin COVID-19 obowiązujący uczestników zajęć
w siedzibie Domu Kultury Śródmieście – Piwnica Ceramiczna, Smolna 14
1. Do zajęć w Piwnicy Ceramicznej dopuszczane będą jedynie osoby niewykazujące objawów
choroby, takich jak gorączka, kaszel, duszności.
2. Na terenie Piwnicy Ceramicznej mogą przebywać wyłącznie uczestnicy odbywających się właśnie
zajęć oraz pracownicy. Każdy wchodzący na zajęcia podać musi pracownikowi DKŚ swoje imię i
nazwisko w celu weryfikacji.
3. Na terenie Piwnicy Ceramicznej uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do
dezynfekcji rąk. Zapewniamy też płyn do dezynfekcji. Zaleca się także mycie lub dezynfekcję rąk
podczas zajęć. Wszyscy przebywający na terenie DKŚ zobowiązani są do zachowania
1,5-metrowego dystansu między sobą.
4. Liczba osób mogących przebywać na terenie Piwnicy Ceramicznej wynosi 8 osób plus instruktor.
5. Instruktorzy pracują w maskach i rękawiczkach. Wydawanie materiałów podczas zajęć także jest
po stronie instruktora.
6. Czas przebywania na terenie Piwnicy Ceramicznej skraca się na okres niezbędny do udziału w
zajęciach.
7. Pomiędzy zajęciami będą wprowadzone 15-minutowe przerwy – w celu przewietrzenia i
dezynfekcji pomieszczeń.
8. W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia lub zajęć niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem (najczęstsze to: gorączka, kaszel, zmęczenie) będziemy
zmuszeni odseparować go od innych (w izolatorni w siedzibie głównej DKŚ przy Smolnej 9) lub
odesłać transportem indywidualnym do domu.
9. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik DKŚ ma prawo wezwać do opuszczenia
placówki.
10. W przypadku odwołania zajęć w DKŚ z powodu zamknięcia placówek kultury ogłoszonego przez
GIS/Ministra Zdrowia/Premiera lub stwierdzonego zachorowania na COVID-19 na terenie którejś
z siedzib DKŚ, opłaty za zajęcia, które się nie odbyły, będą zwracane w przeciągu 30 dni od dnia
zamknięcia.
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W Międzypokoleniowej Klubokawiarni (MK) zawiesza się:
 działalność kawiarni, sprzedaż kawy, herbaty, napojów i przekąsek,
 możliwość organizacji spotkań cyklicznych o charakterze integracyjnym, rozrywkowym
i kulturalnym,
 możliwość korzystania z otwartej czytelni,
 możliwość korzystania z kącika komputerowego,
 wszelką inną działalność MK poza wymienionymi w niniejszym regulaminie.
Dopuszcza się w MK możliwość organizacji zajęć przekierowanych do MK z innych siedzib DKŚ.
W MK będzie funkcjonował punkt Nieodpłatnych Porad Obywatelskich (NPO) od poniedziałku do
piątku w godzinach 12.00–16.00 oraz punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora (CSW) w poniedziałki
i piątki w godz. 13.00–16.00.
Dla osób przebywających na terenie MK w celu uzyskania porady z zakresu Nieodpłatnych Porad
Obywatelskich oraz CWS pozostała przestrzeń MK zostaje wyłączona.
Na terenie MK mogą przebywać wyłącznie uczestnicy przedsięwzięć odbywających się w MK
oraz pracownicy. Każdy wchodzący do MK podać musi pracownikowi DKŚ swoje dane
kontaktowe (imię, nazwisko i numer telefonu).
Osoby przebywające na terenie MK zobowiązane są do zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji
rąk.
Przestrzeń w punkcie NPO oraz CWS zostaje przygotowana w taki sposób, aby podczas udzielania
porady między osobami tam przebywającymi został zachowany dystans społeczny 2 m.
Porady mogą odbywać się tylko po uprzednim zapisaniu na odpowiednią godzinę, tak aby
umożliwić pracownikowi MK dezynfekcję stanowiska pracy oraz wywietrzenie pomieszczenia
pomiędzy kolejnymi wizytami.
Wejście na teren MK w celu uzyskania porady jest równoznaczne z oświadczeniem, że w danej
chwili osoba ta nie przebywa na kwarantannie, nie zdiagnozowano u niej COVID 19 oraz nie
posiada wiedzy na temat kontaktu z osobami zagrożonymi, chorymi lub przebywającymi w
kwarantannie w przeciągu ostatnich 14 dni.
Osoba umówiona na wizytę w punkcie NPO oraz CWS zobowiązana jest przybyć punktualnie,
gdyż w przestrzeni MK nie ma możliwości oczekiwania na konsultację.
Osoby udające się na wizytę w celu uzyskania porady z zakresu NPO bądź konsultacji z Cyfrowego
Wsparcia Seniora zobowiązane są do udania się najkrótszą możliwą /wyznaczoną drogą od drzwi
wejściowych do punktu udzielania porad.
Liczba osób mogących przebywać na terenie każdej z siedzib DKŚ jest ograniczona, zgodnie
z wytycznymi GIS. W przypadku MK jest to 12 osób+ instruktor + pracownicy.
Czas przebywania na terenie DKŚ skraca się na okres niezbędny do udziału w wydarzeniu lub
zajęciach.
W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia lub zajęć niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem (najczęstsze to: gorączka, kaszel, zmęczenie) będziemy
zmuszeni odseparować go od innych (w izolatorni) lub odesłać transportem indywidualnym do
domu.
Osobom niestosującym się do powyższych zaleceń, pracownik MK ma prawo odmówić dostępu
do punktu lub wezwać do opuszczenia przestrzeni MK.
W przypadku odwołania zajęć w DKŚ z powodu zamknięcia placówek kultury ogłoszonego przez
GIS/Ministra Zdrowia/Premiera lub stwierdzonego zachorowania na COVID-19 na terenie którejś
z siedzib DKŚ, opłaty za zajęcia, które się nie odbyły, będą zwracane w przeciągu 30 dni od dnia
zamknięcia.
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Do zajęć w Rotacyjnym Domu Kultury na Jazdowie (RDK) dopuszczane będą jedynie osoby
niewykazujące objawów choroby, takich jak gorączka, kaszel, duszności.
Na terenie RDK mogą przebywać wyłącznie uczestnicy odbywających się właśnie zajęć lub imprez
oraz pracownicy.
Każdy uczestnik wydarzeń odbywających się w RDK musi pozostawić pracownikowi DKŚ swoje dane
kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu).
Na terenie RDK uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk.
W RDK znajduje się urządzenie do dezynfekcji rąk. Zapewniamy też płyn do dezynfekcji. Zaleca się
także mycie lub dezynfekcję rąk podczas zajęć. Wszyscy przebywający na terenie RDK zobowiązani
są do zachowania 2-metrowego dystansu między sobą.
Liczba osób mogących przebywać na terenie RDK jest ograniczona, zgodnie z wytycznymi GIS.
Instruktorzy pracują w maskach i rękawiczkach. Wydawanie materiałów podczas zajęć także jest po
stronie instruktora.
W przypadku zajęć ruchowych i wokalnych instruktor i uczestnicy nie są zobowiązani do zakładania
maseczki.
Czas przebywania na terenie RDK skraca się na okres niezbędny do udziału w wydarzeniu lub
zajęciach.
Pomiędzy zajęciami będą wprowadzone 15-minutowe przerwy – w celu przewietrzenia i dezynfekcji
pomieszczeń.
W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia lub zajęć niepokojących objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem (najczęstsze to: gorączka, kaszel, zmęczenie) będziemy zmuszeni
odseparować go od innych (w izolatorni) lub odesłać transportem indywidualnym do domu.
Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik RDK ma prawo wezwać do opuszczenia
placówki.
W sali wystawowej (42,29 m2) może przebywać maksymalnie 10 osób, w tym koordynator
RDK/organizator wydarzenia. Uczestnicy mogą korzystać z domku jedynie w maseczkach oraz
w bezpiecznej odległości (minimum 2 metry).
Na zewnątrz, podczas wydarzeń plenerowych, w wydarzeniu może uczestniczyć maksymalnie 75
osób. Uczestnicy wydarzeń plenerowych podlegają obowiązkowi noszenia maseczki ochronnej
w przestrzeni publicznej lub zachowania bezpiecznej odległości (minimum 2 metry).
Z użytku zostaje wyłączony aneks kuchenny.
Jedna osoba dorosła – rodzic lub opiekun prawny może wejść do Rotacyjnego Domu Kultury z
maksymalnie dwójką dzieci do lat 13.
W przypadku odwołania zajęć w DKŚ z powodu zamknięcia placówek kultury ogłoszonego przez
GIS/Ministra Zdrowia/Premiera lub stwierdzonego zachorowania na COVID-19 na terenie którejś
z siedzib DKŚ, opłaty za zajęcia, które się nie odbyły, będą zwracane w przeciągu 30 dni od dnia
zamknięcia.
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
(w przypadku toalety, sprzątanie i dezynfekowanie pomieszczenia powinno odbywać się zgodnie z
wywieszonym wewnątrz harmonogramem kontroli czystości);
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.

Regulamin COVID-19 obowiązujący uczestników wydarzeń i zajęć
w Klubie na Hożej DKŚ, Hoża 41
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Do zajęć w Domu Kultury Śródmieście (DKŚ) dopuszczane będą jedynie osoby niewykazujące
objawów choroby, takich jak gorączka, kaszel, duszności.
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Na terenie DKŚ mogą przebywać wyłącznie uczestnicy odbywających się właśnie zajęć lub imprez
oraz pracownicy. Każdy wchodzący na zajęcia podać musi pracownikowi DKŚ swoje imię i nazwisko
w celu weryfikacji. Osoby wchodzące na imprezy powinny okazać bilet.
Na terenie DKŚ uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk.
W siedzibie głównej i filiach znajdują się urządzenia do dezynfekcji rąk. Zapewniamy też płyn do
dezynfekcji. Zaleca się także mycie lub dezynfekcję rąk podczas zajęć. Wszyscy przebywający na
terenie DKŚ zobowiązani są do zachowania 1,5-metrowego dystansu między sobą.
Liczba osób mogących przebywać na terenie każdej z siedzib DKŚ jest ograniczona, zgodnie
z wytycznymi GIS.
Liczba osób mogących przebywać w poszczególnych salach w Klubie na Hożej DKŚ:
 sala teatralna – 9 osób
 sala (dawna) komputerowa – 4 osoby
 garderoba – 5 osób
 sala kanapowa – 8 osób
 korytarz – 4 osoby
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UWAGA!
Z użytkowania przez uczestników zajęć i gości Klubu wyłączone są:
biuro, kuchnia, korytarzyk przy kuchni.
5.

Instruktorzy pracują w maskach i rękawiczkach. Wydawanie materiałów podczas zajęć także jest po
stronie instruktora (np. na malarstwie instruktor wyciska farby na paletki).
6. W przypadku zajęć ruchowych i wokalnych instruktor i uczestnicy nie są zobowiązani
do zakładania maseczki.
7. Czas przebywania na terenie DKŚ skraca się na okres niezbędny do udziału w wydarzeniu
lub zajęciach.
8. Pomiędzy zajęciami będą wprowadzone 15-minutowe przerwy – w celu przewietrzenia i dezynfekcji
pomieszczeń.
9. W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia lub zajęć niepokojących objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem (najczęstsze to: gorączka, kaszel, zmęczenie) będziemy zmuszeni
odseparować go od innych (w izolatorni) lub odesłać transportem indywidualnym do domu.
10. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik DKŚ ma prawo wezwać
do opuszczenia placówki.
11. W przypadku odwołania zajęć w DKŚ z powodu zamknięcia placówek kultury ogłoszonego przez
GIS/Ministra Zdrowia/Premiera lub stwierdzonego zachorowania na COVID-19 na terenie którejś z
siedzib DKŚ, opłaty za zajęcia, które się nie odbyły, będą zwracane w przeciągu 30 dni od dnia
zamknięcia.

