Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych (koncertach, spektaklach teatralnych i w
innych imprezach estradowych) organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury SEZAM w trakcie
trwania epidemii COVID - 19
I.
WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH:
1. GOK SEZAM udostępnia publiczności połowę liczby miejsc w miejscu wydarzenia. Uczestnicy
mogą zajmować tylko wyznaczone miejsca z uwzględnieniem odpowiedniego dystansu.
2. Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:
a. osób, które uczestniczą w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b. osób, które uczestniczą w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia
nie może poruszać się samodzielnie;
c. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką.
4. W wydarzeniach mogą uczestniczyć osoby zdrowe bez objawów typu kaszel, gorączka itp.
5. Uczestnicy zobowiązani są do podania pracownikowi GOK SEZAM swoich danych
kontaktowych, przed wejściem do obiektu w którym odbywa się wydarzenie w przypadku
wydarzeń niebiletowanych lub przy zakupie biletów, na wypadek stwierdzenia u któregoś z
widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym
kontakcie z osobą zakażoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w związku z epidemią
COVID 19 w Polsce.
6. Osoby do 13 roku życia muszą pozostawać pod opieką osoby pełnoletniej.
7. W obiektach w których odbywają się imprezy GOK obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji.
8. Bilety można zakupić online za pośrednictwem systemu biletyna.pl. Kasa w CK Przeźmierowo i
Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym otwarta będzie tylko w szczególnych przypadkach.
Płatność należy wtedy regulować kartą płatniczą.
9. Przed wejściem do obiektu i do sali, której odbywa się wydarzenie należy zachować dystans
zgodny z aktualnym stanem prawnym, tak samo przy opuszczeniu budynku.
10. Zaraz po wejściu do obiektu, uczestnicy mają obowiązek dezynfekcji dłoni.
11. Wejście na salę, w której odbywa się prezentacja będzie możliwe na 30 min. przed jej
rozpoczęciem.
12. Uczestnicy są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać zaleceń pracowników GOK SEZAM.
Nieprzestrzeganie zaleceń może skutkować wyproszeniem z obiektu.
II.
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HIGIENA, OCHRONA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA:
Przy wyjściu z sali będą ustawione specjalne pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.
Sala po każdym wydarzeniu będzie dezynfekowana i wietrzona.
Prace porządkowe w domach kultury będą wykonywane ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania w czystości sali, w której odbywają się wydarzenia, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.
4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się
na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczestnicy nie byli
narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
5. Wszyscy Pracownicy GOK SEZAM zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej:
jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.

III.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
UCZESTNIKA WYDARZENIA KULTURALNEGO:
1. W przypadku wystąpienia u uczestnika takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszności, należy
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Ośrodka. Osobę, u której występują wskazane
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objawy należy umieścić w izolatorium (wydzielone pomieszczenie), gdzie zostanie wykonany
pomiar temperatury ciała przez wyznaczonego Pracownika. Pracownik ten zobowiązany jest
założyć strój ochronny (fartuch, maseczka, przyłbica, rękawiczki, środki do dezynfekcji) i
zachować 2 m dystans od osoby izolowanej. W izolatorium nie może przebywać żadna inna
osoba.
O zaistniałej sytuacji Dyrektor powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
W przypadku osoby niepełnoletniej (od 13 r.ż. do 18 r. ż.) rodzic/opiekun prawny zostaje
wezwany telefonicznie do przyjazdu do obiektu i odbioru uczestnika. Od momentu przyjazdu
rodzica/opiekuna, nieletni pozostaje pod ich opieką. Rodzic/opiekun podejmuje decyzję o
dalszym postępowaniu.
Obszar, w którym poruszał się uczestnik należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z
funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez
inspektorat sanitarny.
Zawsze w przypadku wątpliwości z zaistniałą sytuacją należy zwrócić się do właściwej
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

IV.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA PRACOWNIKA:
1. Pracownicy GOK SEZAM w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać
w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostanie on niezwłocznie odsunięty od
pracy i odizolowany w specjalnie wyznaczonym i przygotowanym pomieszczeniu
wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
3. O zaistniałej sytuacji, o której mowa w pkt.1 i 2, należy powiadomić Dyrektora.
4. Należy wstrzymać prezentacje i odwołać kolejne, powiadomić właściwą miejscowo powiatową
stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z
funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe
(klamki, poręcze, uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez
inspektorat sanitarny.
6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
7. Zawsze w przypadku wątpliwości z zaistniałą sytuacją należy zwrócić się do właściwej
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

