
                          GMINNY OŚRODEK KULTURY W BUCZKOWICACH  
 

                                 43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554, tel. 33/8177-120, 505-076-200, 513-787-693,  
                                              email: gokbuczkowice@gokbuczkowice.com, www.gokbuczkowice.com 

POSTĘPOWANIE PRZY ORGANIZACJI ZAJĘĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W BUCZKOWICACH NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO 

zgodne z regulaminem funkcjonowania i szczegółowych zasad pracy GOK w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa 
wprowadzonego Zarządzeniem dyrektora nr GOK-Buczkowice.011.6.2020 z dnia 10.06.2020  

 
1. Wprowadza się zabezpieczenia dotyczące kordonu sanitarnego: 

 płyn do dezynfekcji rąk osób wchodzących do budynku i wychodzących z niego w ogólnodostępnym miejscu  
w korytarzu przy wejściu do węzła sanitarnego, 

 mydło w płynie ze środkiem bakteriobójczym w węźle sanitarnym,  

 środki ochrony indywidualnej pracowników mających kontakt z użytkownikami – maseczki bądź przyłbice zakrywające  
usta i nos. 

 

2. Z sal, w których przebywają dzieci należy usunąć wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można 
skutecznie uprać czy dezynfekować. Przybory sportowe, rekwizyty teatralne, taneczne należy zdezynfekować 
po użyciu. Za dezynfekcję odpowiadają instruktorzy, którzy korzystali z ww. przedmiotów. 

 

3. Dezynfekcja klamek, wyłączników świateł, poręczy, blatów GOK, co najmniej dwa razy w ciągu dnia przez 
pracowników i instruktorów GOK. 

 

4. Pomieszczenia będą wietrzone po każdych zajęciach przez instruktora zajęć – wymagane wietrzenie 1 raz na 
60 minut zajęć. 

 

5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA GOK: 

 dezynfekowanie rąk przy wejściu do budynku i przed opuszczeniem go, nawet jeśli są założone rękawiczki, 

 zakrywanie ust i nosa (maseczką lub w inny, dozwolony w regulacjach rządowych sposób) zgodnie  

z wytycznymi dotyczącymi przebywania w miejscach publicznych – przed wejściem do GOK i Sokolni  

– przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu, 

 zabrania się wnoszenia do GOK niepotrzebnych przedmiotów, 

 bezwzględny zakaz używania telefonów, tabletów, itp. 

 uczestnicy zajęć nie wymieniają się między sobą przyborami, przedmiotami, strojami teatralnymi czy innym sprzętem itp. 

 

6. Zostają wprowadzone limity ograniczające ilość osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniach,  
w których realizowane są zajęcia artystyczne i ruchowe zgodnie z obowiązującymi zaleceniami (na drzwiach 
pomieszczenia gdzie prowadzone są zajęcia umieszczona jest informacja o dopuszczonej maksymalnej ilości 
osób w pomieszczeniu).  

 

7. Uczestnicy zajęć pełnoletni oraz rodzice/opiekunowie uczestników zajęć niepełnoletnich wypełniają deklarację 
uczestnika zajęć GOK przed pierwszymi zajęciami, w których planują uczestniczyć. Deklaracja zawiera m.in. 
oświadczenie o zapoznaniu się z ogólnymi zasadami i ograniczeniami GIS oraz procedurami obowiązującymi  
w GOK w Buczkowicach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

8. W zajęciach mogą uczestniczyć WYŁĄCZNIE ZDROWE OSOBY, bez objawów chorobowych, tj. kaszlu, 
kataru, bólu gardła, krtani czy temperatury pow. 37,5

0
C. 

 

9. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem na zajęcia oraz  
w czasie zajęć, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

 
10. Uczestnicy zajęć pełnoletni, uczestniczący w zajęciach zewnętrznych organizowanych w GOK, wyrażają ustną 

zgodę na pomiar temperatury przed wejściem na zajęcia.  
 

11. Niepełnoletni uczestnicy zajęć przyprowadzani są i odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe.  
 

12. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników zajęć mają zachować 2 metrowy dystans 
społeczny w odniesieniu do pracowników i instruktorów GOK. 

 

13. Rodzice mogą wchodzić z niepełnoletnimi uczestnikami zajęć wyłącznie do wyznaczonego obszaru  
z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem z zachowaniem 
wszystkim środków ostrożności (…). 

 

14. Rodzicom/opiekunom niepełnoletnich uczestników zajęć NIE WOLNO PRZEBYWAĆ W CZASIE ZAJĘĆ na 
terenie budynku GOK oraz Sokolni jeśli nie są uczestnikami zajęć.  

 

15. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami niepełnoletniego uczestnika zajęć 
w tym celu tworzy się listę telefonów rodziców/opiekunów przebywających w danym dniu w GOK. 

 

16.  W przypadku zaistnienia podejrzenia zakażenia koronawirusem stosuję się: „Procedurę w przypadku    
       podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi/klienta”.  


