Regulamin Funkcjonowania Międzypokoleniowej Klubokawiarni DKŚ w Warszawie

1. W Międzypokoleniowej Klubokawiarni (MK) zawiesza się:
- możliwość korzystania z otwartej czytelni,
- możliwość korzystania z kącika komputerowego,
- wszelką inną działalność MK poza wymienionymi w niniejszym regulaminie.
2. Dopuszcza się w MK możliwość organizacji zajęć przekierowanych do MK z innych siedzib DKŚ
oraz realizacji bieżącego repertuaru.
3. W MK będzie funkcjonował punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora (CSW)
w czwartki i piątki w godz. 12.00 – 15.00.
4. Dla osób przebywających na terenie MK w celu uzyskania porady CWS pozostała przestrzeń
MK zostaje wyłączona.
5. 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).
6. Osoby przebywające na terenie MK zobowiązane są do zakrywania ust i nosa oraz do
dezynfekcji rąk.
7. Przestrzeń w punkcie CWS zostaje przygotowana w taki sposób, aby podczas udzielania
porady między osobami tam przebywającymi został zachowany dystans społeczny .
8. Porady mogą odbywać się tylko po uprzednim zapisaniu na odpowiednią godzinę, tak aby
umożliwić pracownikowi CWS dezynfekcję stanowiska pracy oraz wywietrzenie
pomieszczenia pomiędzy kolejnymi wizytami.
9. 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.
10. Osoba umówiona na wizytę w punkcie CWS zobowiązana jest przybyć punktualnie, gdyż
w przestrzeni MK nie ma możliwości oczekiwania na konsultację.
11. Osoby udające się na wizytę w celu uzyskania porady lub konsultacji
z Cyfrowego Wsparcia Seniora zobowiązane są do udania się najkrótszą możliwą
/wyznaczoną drogą od drzwi wejściowych do punktu udzielania porad.
12. Liczba osób mogących przebywać na terenie każdej z siedzib DKŚ jest ograniczona, zgodnie
z wytycznymi GIS. W przypadku MK jest to 10 osób + pracownicy.
13. Czas przebywania na terenie DKŚ skraca się na okres niezbędny do udziału w wydarzeniu
lub zajęciach.
14. 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.
15. Osobom niestosującym się do powyższych zaleceń, pracownik MK ma prawo odmówić
dostępu do punktu lub wezwać do opuszczenia przestrzeni MK.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

REGULAMIN COVID-19 UCZESTNIKA WYDARZEŃ
Międzypokoleniowej Klubokawiarni DKŚ
(zgodny z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia i
Głównego Inspektora Sanitarnego)
1. Do wydarzeń w MK DKŚ dopuszczane będą jedynie osoby niewykazujące objawów choroby
(gorączka, kaszel, duszności), na podstawie wypełnionego oświadczenia COVID-19 i
posiadające ważny bilet, wejściówkę lub zaproszenie.
2. Na terenie MK DKŚ mogą przebywać wyłącznie uczestnicy odbywającego się właśnie
wydarzenia oraz artyści i pracownicy.
3. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu
społecznego oraz dezynfekcji rąk.
4. Liczba osób mogących przebywać w sali teatralnej jest ograniczona. Zgodnie z wytycznymi
GIS (50% widowni) na widowni Sceny MK DKŚ może zasiąść 20 widzów.
5. Miejsca na widowni zajmujemy zgodnie ze wskazaniem przez pracownika MK DKŚ lub
wskazanym na bilecie. Wyjątkowo obok siebie mogą usiąść osoby z dzieckiem do 13 roku
życia, osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoby z orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności w towarzystwie opiekuna.
6. Na teren MK DKŚ można wejść najwcześniej pół godziny, nie później jednak niż 15 minut,
przed rozpoczęciem wydarzenia. Czas przebywania w MK DKŚ skraca się na okres niezbędny
do udziału w wydarzeniu.
7. W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia niepokojących objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem (najczęstsze to: gorączka, kaszel, duszności) będziemy zmuszeni
odseparować go od innych (w izolatorni) lub odesłać do domu.
8. Osoby niestosujące się do powyższych zasad i poleceń obsługi wydarzeń będą proszone o
opuszczenie MK DKŚ.

UWAGA:
 Z użytkowania wyłączona jest szatnia!

