
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Domu Kultury  

w Markuszowie nr 3/2020 z dnia 10.07.2020  

 

 

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA  

Gminnego Domu Kultury w Markuszowie 

w związku z pandemią COVID-19 

I. Organizacja zajęć: 

1. Od 10 lipca 2020 r. uczestnicy zajęć stałych mogą brać udział w zajęciach 

dydaktycznych/warsztatach/próbach. 

2. W zajęciach może przebywać maksymalnie 12 uczestników, według wyznaczonego 

wykazu: 

 

Rodzaj prowadzonych 

zajęć 
Sala Powierzchnia 

Max. ilość 

uczestników 

Zajęcia teatralne dla 

dzieci i młodzieży 

sala widowiskowa 

wraz ze sceną 
170 m

2
 12 

Próby zespołów teatralno- 

obrzędowych 

sala widowiskowa 

wraz ze sceną 
170 m

2
 12 

Warsztaty edukacyjne sala widowiskowa  120 m
2
 12 

Próby muzyczno-wokalne 

(zespoły) 

sala widowiskowa 

wraz ze sceną 
170 m

2
 12 

Gra w tenisa stołowego sala widowiskowa  120 m
2
 4 

Zajęcia taneczne 
sala widowiskowa 

wraz ze sceną 
170 m

2
 12 

 Wypożyczenia książek i 

czasopism w bibliotece  

pomieszczenia 

biblioteczne 
2x 15 m

2
 1 

 

3. Na sali widowiskowej może przebywać wyłącznie jedna grupa. 

4. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczestników zajęć w pomieszczeniach GDK  

jest nie mniejsza niż 10 m
2
 na 1 osobę.  

5. Odległości pomiędzy stanowiskami (stolikami) dla uczestników we wszystkich 

zajęciach wynoszą min. 1,5 m.  

6. Uczestnicy nie powinni wymieniać się między sobą przyborami, rekwizytami. 

7. Salę widowiskową należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,  

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

8. Instruktor organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych  

do potrzeb. Grupa spędza przerwy w swojej sali pod nadzorem instruktora. 

9. Instruktor powinien ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczestnikami zajęć. 

10. Uczestnik zajęć nie powinien zabierać ze sobą do GDK niepotrzebnych przedmiotów. 

11. Instruktorzy i inni pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, 

w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m. Pracownicy domu kultury 

 i biblioteki powinni ograniczyć kontakty z uczestnikami zajęć oraz instruktorami. 



12. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników zajęć powinni 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników GDK oraz innych dzieci, 

młodzieży i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

13. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki  

lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem  

lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

14. Na zajęcia organizowane przez GDK może uczęszczać wyłącznie uczestnik zdrowy,  

u którego nie występują objawy mogące sugerować zakażenie wirusem COVID - 19. 

(gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, biegunka, brak smaku). 

Potwierdzeniem tego faktu jest oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  

(zał. Nr 1) lub samych uczestników w przypadku osób pełnoletnich (zał. Nr 2) 

15. Uczestnicy do GDK są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe, u których nikt 

z domowników nie jest chory i nie przebywa na kwarantannie lub izolacji z powodu 

COVID-19. 

16. W godzinach pracy GDK ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce  

do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

17. Na terenie GDK prowadzi się pomiar temperatury uczestników, pracowników 

oraz innych osób w związku z możliwością zakażenia koronawirusem COVID-19. 

Temperatura mierzona będzie bezdotykowym termometrem przez pracownika GDK 

lub instruktora prowadzącego zajęcia (graniczna temperatura  

to 37 °C). Powyżej temperatury granicznej uczestnik nie może być dopuszczony  

do zajęć. Niezbędna jest zgoda rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała 

małoletniego uczestnika zajęć (zał. Nr 3) oraz osób dorosłych (zał. Nr 4). 

18. Na terenie placówki zostaje wyznaczone miejsce w celu wyizolowania uczestnika  

z niepokojącymi objawami choroby. O zaistnieniu takiej sytuacji powiadomieni 

zostaną niezwłocznie rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania uczestnika  

z placówki. 

 

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie (Higiena, czyszczenie i dezynfekcja 

pomieszczeń i powierzchni) 

1. W budynku może przebywać jednocześnie do 12 uczestników zajęć. 

2. Przy wejściu do budynku znajduje się płyn dezynfekujący do rąk oraz zamieszczona 

jest informacja o sposobie jego użycia, jak również podane są  numery telefonów  

do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych oraz organów,  

z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do placówki zobowiazane są do dezynfekowania dłoni 

lub zakładania rękawiczek ochronnych, oraz do zakrywania ust i nosa maseczką, 

przyłbicą lub innym elementem odzieży.  

4. W placówce monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,  

w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur, włączników. 



5. Ze względu na reżim sanitarny i krótki czas przebywania w placówce spożywanie 

posiłków jest zabronione. 

 

III. Wytyczne dla pracowników:  

1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce 

wodą z mydłem. 

2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie 

regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków. 

3. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników, min. 1,5 m.  

4. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją 

znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie 

alkoholu (min. 60%). 

5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

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

7. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie 

po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, 

takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp. 

8. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają 

się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

9. Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka 

możliwość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Zał. nr 1  

do Procedury Funkcjonowania GDK w Markuszowie  

w związku z pandemią COVID-19 

 

 

 

……………………………………… 
                                                                                                        (Nazwisko i imię dziecka)                      

 

 

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka 

 Niniejszym oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie występują u niego 

objawy mogące sugerować zakażenie wirusem COVID-19 (gorączka, kaszel, duszność, 

problemy z oddychaniem, biegunka, brak smaku) Oświadczam, że moje dziecko nie miało 

kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie z powodu Covid-19, lub osobą, u której 

stwierdzono zakażenie wirusem. Potwierdzam również, że zapoznałam/zapoznałem się 

 z „Procedurami funkcjonowania GDK w związku z pandemią COVID-19”. Mam także 

świadomość możliwości zarażenia dziecka Covid-19 podczas zajęć uczestników stałych w 

Gminnym Domu Kultury w Markuszowie. Odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z 

udziałem dziecka w zajęciach stałych w GDK jest po mojej stronie.  

Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie. 

 

                                                     ……………………………………………….. 

                                                              (data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Zał. nr 2  

do Procedury Funkcjonowania GDK w Markuszowie  

w związku z pandemią COVID-19 

 

 

  

Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika zajęć 

 Niniejszym oświadczam, że jestem zdrowa/zdrowy i nie występują u mnie objawy 

mogące sugerować zakażenie wirusem COVID-19 (gorączka, kaszel, duszność, problemy  

z oddychaniem, biegunka, brak smaku). Oświadczam, nie miałam/miałem kontaktu z osobą 

przebywającą na kwarantannie z powodu Covid-19, lub osobą, u której stwierdzono zakażenie 

wirusem. Potwierdzam również, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami sanitarno-

higienicznymi w placówce. Mam także świadomość możliwości zarażenia się Covid-19 

podczas zajęć w Gminnym Domu Kultury w Markuszowie. Odpowiedzialność za podjętą 

decyzję związaną z moim udziałem w zajęciach stałych w GDK jest po mojej stronie.   

Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie. 

 

 

                                                      …………………………………………… 
                                                                           (data i czytelny podpis uczestnika ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Zał. Nr 3   

Procedury Funkcjonowania GDK w Markuszowie  

w związku z pandemią COVID-19 

 

 

 

 

 

Zgoda rodzica 

na pomiar temperatury ciała dziecka 

 na wypadek podejrzenia choroby 
 

 Ja, niżej podpisany/a …...................................................................................... 

wyrażam zgodę na zmierzenie temperatury mojemu dziecku  

 

………………............................................................................................... 

Numer telefonu do szybkiego kontaktu: ….................................................... 

 

 

…………….…................................................... 

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O POMIARZE TEMPERATURY UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

 

Mając na względzie Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego  z 

dnia 30 kwietnia 2020 r. informujemy, że wykonywanie przez upoważnionych 

pracowników Gminnego Domu Kultury w Markuszowie badań temperatury dziecka 

celem oceny jego stanu zdrowia spełnia wymogi  art. 9 ust 2. lit i Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). ZOSTAŁEM/AM POINFORMOWANY/A, że klauzula 

informacyjna zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego zwanego RODO dostępna jest do 

wglądu w GDK w Markuszowie. 

 

 

…................................................... 
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Zał. nr 4  

do Procedury Funkcjonowania GDK w Markuszowie  

w związku z pandemią COVID-19 

 

 

 

 

 

Zgoda uczestnika 
na pomiar temperatury ciała na wypadek podejrzenia choroby 

 

 Ja, niżej podpisany/a …...................................................................................... 

wyrażam zgodę na zmierzenie mi temperatury ciała.  

 

 

………................................................. 

                                                                           (data i czytelny podpis uczestnika ) 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O POMIARZE TEMPERATURY UCZESTNIKA ZAJĘĆ 

 

 Mając na względzie przeciwdziałanie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 

informujemy, że wykonywanie przez upoważnionych pracowników Gminnego Domu 

Kultury w Markuszowie badań temperatury uczestnika zajęć celem oceny jego stanu 

zdrowia spełnia wymogi  art. 9 ust 2. lit i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

ZOSTAŁEM/AM POINFORMOWANY/A, że klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 

Rozporządzenia Ogólnego zwanego RODO dostępna jest do wglądu w GDK w Markuszowie  

 

                                                                          

 

 

   …………………………........................ 

                                                                           (data i czytelny podpis uczestnika ) 

 


