
 

                    Procedura bezpieczeństwa podczas organizacji imprez 

                                        kulturalnych i rozrywkowych 
 

 

Zasady ogólne 

 

1.  Procedura bezpieczeństwa określa zasady postępowania podczas organizacji imprez 

kulturalnych i rozrywkowych przez Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z /s w Siennicy 

Nadolnej                  w trakcie epidemii wirusa SARS- CoV- 2 w Polsce. 

 

2.  Przedmiotem procedury bezpieczeństwa jest określenie zasad bezpieczeństwa na terenie 

wydarzenia – imprezy plenerowej, zasad organizacji widowni, procedur postępowania w przypadku 

potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia. 

 

3.  Procedura bezpieczeństwa dotyczy : uczestników wydarzeń, pracowników, artystów oraz 

organizatorów, którzy zapoznanie i zaakceptowanie procedury bezpieczeństwa podpisują wraz                 

z oświadczeniem o stanie zdrowia. 

 

 

Definicja używanych pojęć 

 

Użyte w Procedurze bezpieczeństwa określenia oznaczają: 

 

1.  GCK – Gminne Centrum Kultury 

 

2.  Wydarzenie- impreza kulturalna lub /i / rozrywkowa 

 

 

Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia – imprez plenerowych 

 

 

1.  GCK wyposaża pracowników w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

 

2.  Przeprowadzana będzie regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, 

pracowników oraz uczestników wydarzenia. 

 

3.  Zapewnione zostaną środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie wydarzenia m.in.                      

w toaletach oraz przy wejściach na teren wydarzenia i wyjściach, z uwzględnieniem osób                         

z niepełnosprawnością. 

 

4.  Zwiększona zostanie liczba dostępnych toalet i umywalek przenośnych z dostępem do wody, 

mydła i środków do dezynfekcji z obsługą, która regularnie je myje i dezynfekuje. 

 

5.  W widocznych miejscach zostaną umieszczone instrukcje informacyjne z uwzględnieniem 

potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci ( odpowiednia wysokość ). 

 

6.  Na terenie wydarzenia zostaną umieszczone i oznaczane dedykowane pojemniki na zużyte 

środki ochrony osobistej. 

 

7.  Nastąpi wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni ( aby uniemożliwić mieszanie się 

publiczności z osobami postronnymi np. spacerowiczami ). 



 

 

 

Zasady organizacji widowni 

 

 

1.  Uczestnicy zobowiązani będą do zapoznania się oraz wypełnienia oświadczeń, które przy 

wejściu na dane wydarzenie będą zbierane przez pracownika GCK ( oświadczenia dostępne będą  

do pobrania na stronie  www.gck.p9.pl oraz w sekretariacie GCK – załącznik nr 1 

 

2.  Osoby bez wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia nie zostaną wpuszczone na teren 

wydarzenia. 

 

3.  Obowiązuje zasada zachowania m.in. 2 metrów odległości pomiędzy uczestnikami. 

 

4.  Udział widzów w wydarzeniach organizowanych przez GCK jest dopuszczalny pod warunkiem 

bezwzględnego zakrywania ust i nosa ( wyposażenie prywatne ). 

 

5.  Obowiązuje dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu na teren wydarzenia. 

 

6.  Obowiązywać będzie pomiar temperatury uczestników przed wejściem na teren wydarzenia 

( osoby z temperaturą powyżej 37  ֯  C nie zostaną wpuszczone na teren wydarzenia ). 

 

7.  Uczestnicy wydarzenia będą zobowiązani o przychodzenie  20 minut przed rozpoczęciem 

danego wydarzenia by nie tworzyły się długie kolejki przed wejściem. 

 

8.  Na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz przesuwania i przenoszenia krzeseł ustawionych 

według panujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Po każdym wydarzeniu krzesła 

będą dezynfekowane. 

 

 

Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS- CoV-2 

uczestnika lub obsługi wydarzenia 

 

 

1.    ֯  GCK ma obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom 

Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. 

 

2.  Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych                  

na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt                  

z zakażonym. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

 

1.  Niniejsze procedury obowiązują do odwołania 

                                                                                                    Dorota Rybczyńska 

                                                                                       Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 

                                                                                                    w Krasnymstawie 

                                                                                                z/s w Siennicy Nadolnej 

Siennica Nadolna, dn.15.09.2020r. 

http://www.gck.p9.pl/

