REGULAMIN UŻYTKOWANIA
BUDYNKÓW
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SIENNICY NADOLNEJ
oraz prowadzenia zajęć Amatorskiego Ruchu Artystycznego
obowiązujący od dnia 6 czerwca 2020 roku
W CZASIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA COVID-19
1. Budynek w Siennicy Nadolnej 15D , 22-302 Siennica Nadolna, będący siedzibą Gminnego
Centrum Kultury jest miejscem publicznym, do którego w godzinach 8:00-15:00 może wejść
w obowiązkowej maseczce ochronnej:
• każdy interesant ( obsługa w sekretariacie ),
• osoby, które uczestniczą w zajęciach,
• instruktorzy prowadzący zajęcia,
• pracownicy GCK.
2. Budynki Wiejskich Domów Kultury w: Małochwieju Małym, Bzitem, Zakręciu, Siennicy
Nadolnej i Niemienicach udostępnione są osobom, które uczestniczą w zajęciach,
instruktorom i pracownikom GCK.
3. Zabrania się wchodzenia do budynków GCK osobom bez maseczki ochronnej.
4. Przed wejściem do budynków należy w punkcie dezynfekcji znajdującym się przy wejściu
zdezynfekować dłonie.
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są przychodzić na zajęcia punktualnie, na 5 minut przed ich
rozpoczęciem. Wprowadzamy zakaz gromadzenia się uczestników i ich opiekunów
w budynkach GCK.
6. Uczestnicy zajęć/ rodzice nieletnich uczestników zobowiązani są do zapoznania się
z Regulaminem zajęć GCK podczas trwania COVID-19 oraz do złożenia stosownego
oświadczenia. Brak podpisanego oświadczenia uniemożliwia udział w zajęciach.
7. Podczas zajęć artystycznych uczestnicy nie muszą korzystać z maseczek ochronnych,
jednocześnie obowiązuje zachowanie dystansu 2 m między uczestnikami zajęć.
8. Podczas kichania, kaszlu uczestnik jest zobowiązany zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką- jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
9. Uczestnik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
10. Po skończonych zajęciach uczestnik opuszcza budynek bez zbędnej zwłoki.

11. Wprowadza się 15 min. przerwy technicznej między zajęciami, w trakcie której Instruktorzy
prowadzący zajęcia są zobowiązani, o ile jest taka możliwość przewietrzyć użytkowane
pomieszczenia.
12. Osobom z objawami choroby, tj. gorączka, kaszel zakazuje się przychodzenia na zajęcia
a także przebywania w budynkach GCK. Jeśli objawy występują podczas zajęć zostanie
niezwłocznie wdrożona Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej
(Covid-19 ) w GCK w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej
13. W pojedynczym pomieszczeniu biurowym , sali merytorycznej GCK ( siedziba ) może
pracować, prowadzić indywidualne zajęcia ( prowadzący – uczestnik ) najwyżej dwie osoby
z zachowaniem odległości co najmniej 2m;
• na sali głównej – 12 osób + 1 osoba prowadząca
• na sali wystawowej- 4 osoby +1 osoba prowadząca.
14. Wykaz pomieszczeń w Wiejskich Domach Kultury udostępnionych do prowadzenia zajęć
z określeniem maksymalnej liczby uczestników:
Lp.

Pomieszczenie- lokalizacja

Maks. Liczba uczestników

1.

WDK Siennica Nadolna- sala główna ( parter )

10 osób + instruktor

2.

WDK Małochwiej Mały- sala główna ( parter )

9 osób + instruktor

3.

WDK Małochwiej Mały – Punkt Biblioteczny sala
świetlicowa

Osoba prowadząca bez dostępu czytelników

4.

WDK Bzite- sala główna

12 osób + instruktor

5.

WDK Zakręcie – sala świetlicowa ( parter )

8 osób + instruktor

6.

WDK Niemienice- sala główna ( piętro )

9 osób + instruktor

15. Zasady uczestnictwa w poszczególnych zajęciach:
•

Zajęcia Plastyczne

- jednorazowo w zajęciach uczestniczyć może:
w siedzibie GCK – zajęcia indywidualne – sala merytoryczna 1 osoba + instruktor
- zajęcia grupowe- sala główna -12 osób + instruktor.
WDK Małochwiej Mały- zajęcia grupowe ( sala główna- parter ) - 9 osób + instruktor.
WDK Niemienice- zajęcia grupowe ( sala główna – piętro )- 9 osób + instruktor.
Uczestnicy przychodzą na zajęcia z własnymi rękawiczkami ochronnymi.

Każdy uczestnik pracuje przy indywidualnym stanowisku lub z zachowaniem dystansu
przynajmniej 2m ( zajęcia grupowe ) .
Uczestnicy mają ograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych.
Po zajęciach odbywa się dezynfekcja i przynajmniej 15 minutowe wietrzenie
pomieszczenia.
•

Zajęcia muzyczne :

Jednorazowo w zajęciach uczestniczyć może:
w siedzibie GCK- zajęcia indywidualne- sala merytoryczna- 1 osoba + instruktor,
- zajęcia grupowe – sala widowiskowa- max 12 osób + instruktor.
•

WDK Siennica Nadolna- zajęcia grupowe- sala główna ( parter ) 10 osób +
instruktor.

Uczestnicy przychodzą z własnymi rękawiczkami ochronnymi.
Każdy uczestnik pracuje bez maseczki przy zachowaniu dystansu przynajmniej 2m.
Uczestnicy mają ograniczony dostęp do materiałów i sprzętów dydaktycznych.
Po zajęciach odbywa się dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń.
•

Zajęcia teatralne:

jednorazowo w zajęciach uczestniczyć może:
WDK Bzite- zajęcia grupowe- sala główna – 12 osób + instruktor.
Uczestnicy przychodzą z własnymi rękawiczkami ochronnymi
Uczestnicy zajęć ćwiczą bez maseczek z zachowaniem dystansu przynajmniej 2m.
Akcesoria i rekwizyty teatralne poddawane są dezynfekcji i 7 dniowej kwarantannie.
Po zajęciach odbywa się dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń.
Podczas zajęć uczestnicy nie spożywają posiłków. Dozwolone jest picie własnych
napojów.

Uczestnicy nie zabierają ze sobą żadnych dodatkowych przedmiotów, niezwiązanych z
zajęciami.
Dezynfekcji poddawane są wszystkie przedmioty, które miały kontakt z osobami które
je użytkują.
16. Po wyjściu interesanta, uczestnika zajęć nie będącego pracownikiem GCK należy
przewietrzyć pomieszczenie i zdezynfekować wszystkie przedmioty mające
bezpośredni kontakt z osobami które je użytkują .
17. Jednorazowo w budynku siedziby GCK może przebywać 18 osób.
18. Wyłącza się dostęp użytkowników i uczestników zajęć do szatni oraz ograniczony dostęp do
toalet ( w tym samym czasie korzystać może 1 osoba )
19. W jednym miejscu pracy tj. sekretariacie – siedziba GCK (punkt szczególnie narażony na
transmisję) pracownicy GCK mają obowiązek zabezpieczenia się w postaci maseczek i
rękawiczek ochronnych.
20. Do odwołania odstępujemy od usług w zakresie :
• wynajmu sal;
• usług kserograficznych;
• dostępu do multimediów.
21. Ustala się następujące drogi wejścia- wyjścia do poszczególnych pomieszczeń w budynkach
GCK:
• Siedziba GCK:
- sala główna, widowiskowa- wejście i wyjście przez drzwi główne,
- sala wystawowa- wejście i wyjście przez drzwi główne,
- sale merytoryczne (zajęcia indywidualne) - wejście i wyjście -drzwi boczne (od strony
garaży),
- sale biurowe i sekretariat –wejście i wyjście- drzwi boczne (od strony garaży).
• WDK Siennica Nadolna- wejście i wyjście – drzwi główne.
• WDK Małochwiej Mały- wejście i wyjście – drzwi główne.

• WDK Bzite- wejście i wyjście – drzwi główne.
• WDK Zakręcie- wejście i wyjście- drzwi główne.
• WDK Niemienice- wejście i wyjście – drzwi boczne (od strony budynku OSP).
22. Regulamin wchodzi w życie dnia 6 czerwca 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

Siennica Nadolna, dn. 05 czerwca 2020 roku.

