Wytyczne i procedury związane ze wznowieniem stacjonarnej działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy oraz Filii GOK
po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności artystycznej i kulturalnej
przez ośrodki kultury od dnia 06.06.2020 r.

1.

Decyzję o

wznowieniu stacjonarnej działalności GOK w Jasienicy oraz jej Filii

podejmuje Dyrektor GOK w Jasienicy po uzyskaniu zgody Organizatora tj. Gminy Jasienica.
2.

Niniejsze wytyczne i procedury obowiązują w czasie ograniczenia działalności

artystycznej i kulturalnej podczas stanu epidemii na terenie Polski.
3.

Wytyczne i procedury zostały przygotowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora

Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
4.

Zakres działalności GOK Jasienica i Filii GOK obejmuje następujące formy:
 działalność artystyczna - chóry, zespoły wokalne, orkiestry dęte, zespoły regionalne,
zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły taneczne, grupy teatralne;
 działalność kulturalna – organizacja wystaw, wernisaży, wykładów, koncertów,
pokazów teatralnych, imprez plenerowych;
 wychowanie artystyczne i kulturalne – zajęcia plastyczne, rękodzielnicze,
modelarstwo, fotografia, sztuki wizualne, rzeźba, taniec nowoczesny, rytmika,
taniec towarzyski, robotyka, szachy, indywidualna gra na instrumentach,
indywidualna nauka śpiewu;
 działalność rekreacyjna – fitness, gimnastyka prozdrowotna, joga, zumba.

5. Ze względu na obowiązujące ograniczenia i w celu zapewnienia bezpiecznych oraz
higienicznych warunków uczestnikom działalności GOK oraz pracownikom, w pierwszej
kolejności zostaną uruchomione następujące formy działalności:
1) działalność artystyczna – stopniowe wznowienie prób dla podmiotów artystycznych
o stałym składzie członków w obiektach zamkniętych (chóry, zespoły wokalne,
orkiestry dęte, zespoły regionalne, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły taneczne,
grupy

teatralne) bez udziału publiczności, z zachowaniem wytycznych dot.

powierzchni tj. w pomieszczeniu o powierzchni zapewniającej min. 4m² na osobę* z
zachowaniem

bezpiecznego dystansu 2 m pomiędzy uczestnikami i zgodnie

z procedurami sanitarnymi opisanymi w pkt 7. (przy wejściu do sal zajęciowych

umieszczona

jest

informacja

o

dopuszczalnej

maksymalnej

ilości

osób

w pomieszczeniu).
2) wychowanie artystyczne i kulturalne – stopniowe wznowienie zajęć i warsztatów
typu zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, modelarstwo, fotografia, sztuki wizualne, rzeźba,
taniec nowoczesny, rytmika, robotyka w grupach o stałym składzie w obiektach
zamkniętych, z zachowaniem wytycznych dot. powierzchni tj. w pomieszczeniu
o powierzchni zapewniającej min. 4m² na osobę* z zachowaniem bezpiecznego
dystansu 2 m pomiędzy uczestnikami/stanowiskami pracy, z limitem osób do 12 osób + 1
osoba prowadząca na grupę i zgodnie z procedurami sanitarnymi opisanymi w pkt 7.
(przy wejściu do sal zajęciowych umieszczona jest informacja o dopuszczalnej
maksymalnej ilości osób w pomieszczeniu)
3) działalność rekreacyjna – stopniowe wznowienie zajęć rekreacyjnych typu fitness,
gimnastyka prozdrowotna, joga, zumba w obiektach zamkniętych z zachowaniem
wytycznych dot. powierzchni tj. w pomieszczeniu o powierzchni

zapewniającej

min. 4m² na osobę* z zachowaniem bezpiecznego dystansu 2 m pomiędzy uczestnikami,
z limitem osób do 12 osób + 1 osoba prowadząca na grupę i zgodnie z procedurami
sanitarnymi opisanymi w pkt 7.
(przy wejściu do sal zajęciowych umieszczona jest informacja o dopuszczalnej
maksymalnej ilości osób w pomieszczeniu)
* Przestrzeń została wyliczona zgodnie z wytycznymi cyt. „Do przestrzeni tej nie wlicza się
pomieszczenia/pomieszczeń pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń
porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, - np. łazienek, ustępów). Nie należy
sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc.
Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w
niej znajdują”.

6. Działalność kulturalna – organizacja wystaw, wernisaży, wykładów, koncertów, pokazów
teatralnych, imprez plenerowych, czyli form z udziałem publiczności, pozostaje zwieszona do
odwołania. Wznowienie jej nastąpi w późniejszym czasie w oparciu o możliwości
infrastrukturalne GOK, za zgodą Organizatora oraz zgodnie z wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

7. Procedury i wytyczne sanitarne w GOK Jasienica i Filiach GOK:
1) przy wejściu do placówek GOK zostanie ustawiony płyn do dezynfekcji rąk oraz
informacja o obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do
placówek GOK oraz instrukcja o sposobie jego użycia;
2) przed przystąpieniem do prób/zajęć, uczestnicy/opiekunowie prawni (w przypadku
osób nieletnich) będą zobowiązani do zapoznania się z wytycznymi obowiązującymi
w placówce w czasie epidemii oraz wypełnienia i podpisania Oświadczenia dot.
uczestnictwa;
3) rodzice/opiekunowie uczestników zajęć, odprowadzają/odbierają uczestników
wyłącznie przy drzwiach wejściowych do placówek GOK z zachowaniem zasady
bezpiecznej odległości 2 m od pozostałych osób wchodzących/wychodzących
z budynku;
4) rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników zajęć mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników GOK oraz innych
uczestników i ich rodziców/opiekunów wynoszący min. 2 m;
5) ograniczeniu podlega przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego
minimum i w wyznaczonych obszarach z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
(m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk);
6) w sali zajęciowej (niezależnie od powierzchni) może przebywać tylko
1 zespół/grupa;
7) z sali zajęciowej, w której przebywa grupa, zostają usunięte przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować;
8)

uczestnicy

prób

zespołów

artystycznych

(orkiestr

dętych,

zespołów

instrumentalnych) korzystają z własnych instrumentów (i w miarę możliwości
technicznych dezynfekują je we własnym zakresie);
9) przybory do zajęć rekreacyjnych (skakanki i obręcze) wykorzystywane podczas zajęć
będą każdorazowo dezynfekowane po zakończonych zajęciach;
10) do zajęć/warsztatów z wychowania artystycznego i kulturalnego przybory
i materiały będą przygotowane oddzielnie na stanowisku pracy dla każdego uczestnika
zajęć (w celu ograniczenia możliwości wymieniania się przyborami i materiałami
między sobą);

11) po zakończeniu próby/zajęć grupy, sala zajęciowa zostanie przewietrzona i zostaną
poddane dezynfekcji wszystkie powierzchnie i przedmioty mające bezpośredni kontakt
z użytkownikami;
12) harmonogram prób i zajęć zostanie zorganizowany w taki sposób, który ograniczy
stykanie się ze sobą poszczególnych grup (różne godziny przyjmowania grup
do placówki, różne godziny przerw);
13) na próby/zajęcia mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowy, bez objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
14) uczestnicy prób/zajęć mają być przyprowadzani/odbierani do placówki GOK tylko
przez osoby zdrowe;
15) jeżeli w domu uczestnika prób/zajęć przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji
uczestnik ten nie może uczęszczać na próby/zajęcia do placówek GOK;
8. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:
1) przy wejściu do placówek GOK-u zostaną ustawione płyny dezynfekujące do rąk
i każdy wchodzący ma obowiązek dezynfekcji rąk;
2) pracownikom prowadzącym zajęcia/próby zaleca się regularne mycie rąk wodą
z mydłem oraz poleca się dopilnowanie aby uczestnicy prób/zajęć również myli ręce
zgodnie z wywieszonymi instrukcjami;
3) osoby kierujące placówkami GOK (Dyrektor GOK i Kierownicy Filii) monitorują
codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy,
klamek, włączników, blatów w salach) toalet oraz wietrzenia pomieszczeń;
4) pracodawca zapewnia pracownikom prowadzącym zajęcia/próby oraz pozostałym
pracownikom indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki,
maseczki na usta i nos, przyłbice.
5) w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się instrukcje prawidłowego
mycia rąk, oraz prawidłowej dezynfekcji rąk;
6) korzystanie z dystrybutora wody zostaje wyłączone;

9. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika próby/zajęć oraz
pracowników.
1) obowiązkowym jest zapoznanie się wszystkich pracowników z wytycznymi
związanymi z zakażeniem koronawirusem;
2) przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie
koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć taką osobę od pracy i odesłać transportem
indywidualnym do domu. Osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu,
w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób (na terenie każdej
placówki GOK zostało wyznaczone pomieszczenie do tego celu)
Należy powiadomić Dyrektora GOK oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Bielsku-Białej (tel. 504022816, tel. 514122992) i stosować się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń.
W razie pogarszania się stanu zdrowia osoby (z podejrzeniem zakażenia) należy wezwać
Pogotowie Ratunkowe pod nr 999 lub 112 (z poinformowaniem, że mogą być zakażeni
koronawirusem).
3) W przypadku wystąpienia u uczestnika prób/zajęć niepokojących objawów
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować taką osobę
w odrębnym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych
osób (na terenie każdej placówki GOK zostało wyznaczone pomieszczenie do tego celu)
i odesłać transportem indywidualnym do domu. W przypadku nieletnich uczestników
prób/zajęć zostanie pilnie powiadomiony rodzic/opiekun prawny w celu konieczności
pilnego odebrania uczestnika z placówki GOK transportem indywidualnym, w przypadku
osób dorosłych uczestnik ten ma obowiązek powiadomić członka rodziny/osobę bliską
o

konieczności

niezwłocznego

odebrania

go

z

placówki

GOK

transportem

indywidualnym.
Należy powiadomić Dyrektora GOK oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Bielsku-Białej (tel. 504022816, tel. 514122992) i stosować się ściśle do wydawanych
instrukcji i poleceń.
W razie pogarszania się stanu zdrowia osoby (z podejrzeniem zakażenia) należy wezwać
Pogotowie Ratunkowe pod nr 999 lub 112 (z poinformowaniem, że mogą być zakażeni
koronawirusem).
4) należy ustalić obszar w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi
objawami i przeprowadzić rutynowe sprzątanie, oraz dezynfekcję powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

5) zaleca się ustalenie listy pracowników oraz uczestników, przebywających w tym
samym czasie i w tej samej części obiektu co osoba z niepokojącymi objawami,
ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.
6) zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Bielsku-Białej (tel. 504022816, tel. 514122992) w celu konsultacji
lub uzyskania porady.

