
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PRACY 
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUCZKOWICACH  

W CZASIE PANDEMII  
 
1. Rygory niniejszego regulaminu obowiązują w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego, w trakcie stopniowego odmrażania działalności instytucji kultury  
w Polsce. 
2. Rygory dotyczą sposobów zabezpieczenia osób: prowadzącego zajęcia i uczes-
tników zajęć artystycznych w trakcie zajęć w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka 
Kultury w Buczkowicach (budynek przy ulicy Wyzwolenia 554 oraz Sokolnia przy 
ulicy Wyzwolenia 1300). 
3. Zaleca się stosowanie poniższych reguł w zestawieniu z informacjami Głównego 
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnymi na stronach 
gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepi-
sów prawa. 
4. Poniższe rygory mają zastosowanie do innych osób korzystających z pomiesz-
czeń GOK np. w związku z wynajmem. 
5. Preferowany kontakt z dyrektorem i pracownikami administracyjnymi GOK to  
w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny bądź mailowy. 
 
Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzącego i uczestników zajęć artystycznych 
i ruchowych w trakcie zajęć w grupach w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka 
Kultury w Buczkowicach  
 
1. Wprowadza się zabezpieczenia dotyczące kordonu sanitarnego: 

 płyn do dezynfekcji rąk osób wchodzących do budynku i wychodzących z nie-
go w ogólnodostępnym miejscu w korytarzu przy wejściu do węzła sanitar-
nego, 

 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. Dezynfekcja klamek, wyłączników świateł, poręczy, blatów GOK, co najmniej dwa 
razy w ciągu dnia przez pracowników GOK. 
3. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitariatów instrukcji dotyczących właściwego 
mycia rąk.   
4. Wywieszenie informacji o ograniczeniu ilości osób mogących przebywać w toa-
letach – maksymalnie z toalet korzysta 1 osoba.  
5. 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. 
6. 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 miejs-
cach 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. 

7. Zostają wprowadzone limity ograniczające ilość osób jednocześnie przebywają-
cych w pomieszczeniach, w których realizowane są zajęcia artystyczne i ruchowe 
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zgodnie z obowiązującymi zaleceniami (na drzwiach pomieszczenia gdzie prowadzo-
ne są zajęcia umieszczona jest informacja o dopuszczonej maksymalnej ilości osób 
w pomieszczeniu). Ilość osób uczestniczących w zajęciach musi być dostosowana 
do wielkości pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, zgodnie z zaleceniami 
Mi-nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

– prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji 
artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych gdzie na 1 uczestnika musi przy-
padać co najmniej 10 m2:  

 12 osób + 1 osoba prowadząca (w obiektach do 300 m2), 
 16 osób + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 301 do 800 m2), 
 24 osoby + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 801 do 1000 m2), 
 32 osoby + 3 osoby prowadzące (w obiektach powyżej 1000 m2). 

      – prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący – uczestnik)  z zakresu eduka-
cji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 
1,5 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni 
kontakt z osobami, które je użytkują. 
8. Uczestnicy zajęć pełnoletni oraz rodzice/opiekunowie uczestników zajęć niepełno-
letnich 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 zwalcza-
niem COVID-19.  
9. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie zdrowe osoby, bez objawów chorobo-
wych, m.in. kaszlu, kataru, bólu gardła, krtani czy temperatury pow. 37,5. 
10. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przed 
wejściem na zajęcia oraz w czasie zajęć, jeśli zaistnieje taka potrzeba.  
11. Pełnoletni uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała przed 
wejściem na zajęcia oraz w czasie zajęć, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Brak 
wyrażenia takiej zgody jest jednoznaczny z rezygnacją w zajęciach. 
12. Niepełnoletni uczestnicy zajęć przyprowadzani są i odbierani wyłącznie przez 
osoby zdrowe.  
13. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników zajęć mają za-
chować 1,5 metrowy dystans społeczny w odniesieniu do pracowników i instruktorów 
GOK. 
14. Rodzice mogą wchodzić z niepełnoletnimi uczestnikami zajęć wyłącznie do 
wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem w odstępnie  
1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem z zachowaniem wszystkim środków ostroż-
ności: 

 siedziba GOK – korytarz dolny – max il. osób – 2 osoby (rodzic z dzieckiem 
stanowi 1 os.) 

 korytarz Sokolnia – max il. osób – 2 osoby (rodzic z dzieckiem stanowi 1 os.). 
15. Rodzicom/opiekunom niepełnoletnich uczestników zajęć nie wolno przebywać  
w czasie zajęć na terenie budynku GOK oraz Sokolni jeśli nie są uczestnikami zajęć.  
16. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami 
niepełnoletniego uczestnika zajęć w tym celu tworzy się listę telefonów rodzi-
ców/opiekunów przebywających w danym dniu w GOK. 
17. Pomieszczenia nieklimatyzowane będą wietrzone po każdych zajęciach przez 
instruktora zajęć opuszczającego salę – wymagane wietrzenie 1 raz na 60 minut 
zajęć.  
18. Serwis, przegląd i odkażanie sprzętu wentylacyjno-klimatyzacyjnego (o ile 
przepisy sanitarne pozwolą na jego stosowanie). Rozważenie możliwości funk-
cjonowania bez korzystania z urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w sytuacji, 
gdy nie będzie to możliwe ze względów sanitarnych. 



18. Sprzęt na placu zabaw należy dezynfekować po każdy użytkowaniu zespołów 
GOK. 
 
Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i instruktorom Gminnego Ośrodka 
Kultury w Buczkowicach 
 
1. Wprowadza się zakaz przebywania w obiektach GOK osób: 

 z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej,  

 po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddawaną kwaran-
tannie w okresie ostatnich 14 dni.  

W powyższych sytuacjach zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z tele-
porady medycznej, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia – wezwanie pogoto-
wania ratunkowego.  
2. Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom i instruktorom mającym 
kontakt z odbiorcą, środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawiczki 
jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.  
3. Serwis, przegląd i odkażanie sprzętu wentylacyjno-klimatyzacyjnego (o ile 
przepisy sanitarne pozwolą na jego stosowanie).  
4. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przest-
rzennego między pracownikami (minimum 1,5 m). 
5. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania 
powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomen-
dowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); 
preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy. 
6. Podział realizowanych przez GOK zadań tak, aby ich część – niewymagająca 
fizycznej obecności pracownika w siedzibie – była jak najdłużej realizowana zdalnie. 
7. Wytyczne dla pracowników: 

 Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy 
umyć ręce wodą z mydłem lub środkiem antyseptycznym. 

 Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją 
znajdującą się przy umywalce. 

 Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

 Regularnie czyścić powierzchnie, których dotyka wiele osób, np. blaty biurek  
w miejscach pracy, klamki, włączniki światła, itd. 

 Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, 
szczególnie po zakończonym dniu pracy – zasada czystego biurka. Należy 
pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, 
klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka. 

 Konieczne zachowanie bezpiecznego dystans (ok. 2 m) od innych osób. 

 Podczas kichania i kasłania zasłaniać usta łokciem, nie dłonią, lub używać 
jednorazowej chusteczki, którą po użyciu niezwłocznie wyrzucić do śmieci; 
Potem umyć i zdezynfekować ręce. 

8. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni 
itd.) informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać 
w siedzibie GOK i sali Sokolnia. 
9. Zapewnienie środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).  
10. Upublicznienie na stronach internetowych i kanałach społecznościowych GOK 
informacji o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomie-
szczeń ośrodka kultury i sali Sokolnia. 
11. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dotyczących 
mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania 
maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. 
12. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porząd-
kowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych 



– poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni pła-
skich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania 
posiłków. 
13. Ograniczenie liczebności odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów  
(w zależności od wielkości obiektu), w celu przestrzegania wymogu dotyczącego 
dystansu przestrzennego. 
14. Dopilnowanie, aby interesanci/odbiorcy dezynfekowali dłonie przy wejściu, 
zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos. 
15. Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach – maksymalnie z toalet 
korzysta 1 osoba. 
16. Bieżąca dezynfekcja toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń 
w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często 
dotykanych powierzchni. 
17. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych 
numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 
18. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony 
indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie 
można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych: 

 siedziba GOK – pomieszczenie socjalne na parterze budynku; 

 Sokolnia – garderoba na piętrze budynku.  
Należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej  
i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.  
 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracow-
nika/obsługi/klienta 
 
1. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zaka-
żenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy i odesłać transportem 
indywidualnym do domu. Należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemio-
logiczną w Bielsku-Białej i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 
2. Osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest 
możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu 
przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min. 1,5 m. 
3. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z nie-
pokojącymi objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z pro-
cedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty 
itp.). 
4. Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Ins-
pektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc 
pod uwagę zaistniały przypadek. 
5. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, przeby-
wających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba 
podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach 
służb sanitarnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu funkcjonowania i 
szczegółowych zasad pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach w związku 
z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadzonego Zarządzenia 
dyrektora nr GOK-Buczkowice.011.3.2021 z dnia 10.02.2020 i będę się stosować do 
jego wytycznych: 

 

Pracownik Data Czytelny podpis 

Ewelina Jakubiec-Piznal 

specjalista 

  

Joanna Fabia 

specjalista 

 
 

Sylwia Kubica-Biegun 

referent 

 
 

Beata Markiewicz 

główna księgowa 

 
 

Monika Wielgosz 

pracownik gospodarczy 

 
 

Piotr Gluza 

pracownik gospodarczy 

 
 

 

 
 
 
 


