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PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ I FUNKCJONOWANIA PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY 

W PSZCZYNIE (DALEJ „PLACÓWKA”) W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19 

 

W celu kompleksowego, profilaktycznego działania przeciwepidemicznego dostosowanego  

do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych, a także w celu 

minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością 

Pszczyńskiego Centrum Kultury oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków, 

pracowników i współpracowników Pszczyńskiego Centrum Kultury oraz odbiorców, Pszczyńskie 

Centrum Kultury podczas zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji 

artystycznej, i kulturowej w obiektach zamkniętych Pszczyńskiego Centrum Kultury, wprowadza 

następujące zasady reżimu sanitarnego: 

 

 W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zostają wywieszone plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

 W celu zachowania ogólnego bezpieczeństwa wychowanków i pracowników Pszczyńskiego 

Centrum Kultury w Pszczynie rodzic/opiekun uczestnika zajęć zobowiązany jest do 

przekazywania instruktorom/pracownikom placówki istotnych informacji o stanie zdrowia 

swojego dziecka lub w przypadku uczestników pełnoletnich, swoim własnym. Nie należy posyłać 

dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.  Powyższe 

odnosi się również do pełnoletnich uczestników zajęć. 

 Rodzic/opiekun prawny, oraz osoby, które chcą skorzystać z oferty zajęć Pszczyńskiego Centrum 

Kultury w Pszczynie zobowiązane są do zapoznania się z procedurą organizacji zajęć i 

funkcjonowania Pszczyńskiego Centrum Kultury w Pszczynie w okresie zagrożenia wirusem 

COVID-19 i podpisać wymagane oświadczenia i zgody. 

 Dziecko posyłane na zajęcia do placówki lub pełnoletni uczestnik zajęć -  muszą być zdrowe – bez 

objawów chorobowych. Jakiekolwiek objawy choroby oraz podwyższona temperatura eliminują 

przyjęcie dziecka, uczestnika pełnoletniego na zajęcia (poza przypadkami innych schorzeń 

charakteryzujących się podobnymi objawami np. stwierdzona u dziecka alergia – na podstawie 

zaświadczenia od lekarza przekazanego instruktorowi). 

 Wprowadza się częstsze i dłuższe przerwy pomiędzy zajęciami w celu zwiększenia pracy 

wentylacji mechanicznej lub z zastosowaniem otwarcia okien w salach. 

 Ogranicza się liczebność uczestników zajęć, tj. 1 osoba na 4 m2, w celu przestrzegania wymogu 

dotyczącego dystansu przestrzennego, tj. 1,5 m. 

 Wprowadza się następujące limity osób przebywających w Pszczyńskim Centrum Kultury, tj.: 

 pomieszczenia w Pszczyńskim Centrum Kultury, budynek główny – 32 osoby + 3 osoby 

prowadzące 

 sala taneczna, ul. Piastowska 1 – 12 osób + 1 osoba prowadząca 

 Klub 13, ul. Bednarska 13 – 24 osoby + 2 osoby prowadzące, seanse filmowe, imprezy 

kulturalne: obowiązek zakrywania ust i nosa, max. 25 osób 

 Sala Widowiskowa, ul. Piastowska 1,   – zajęte co drugie miejsce, obowiązek zakrywania 

ust i nosa, max. 120 osób 



 Podwyższona temperatura u uczestnika zajęć,  kaszel, katar eliminują przyjęcie go do placówki.  

 Zobowiązuje się osoby przebywające na terenie placówki, aby nie przekraczały wyznaczonych 

linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone. 

 Ogranicza się możliwość korzystania z szatni (co drugi wieszak/szafka). 

 Rodzic (jedna osoba) może wejść do placówki i pomóc przebrać się w wyznaczonym miejscu 

dziecku do lat 10. W przypadku dzieci powyżej 10 roku, dziecko samodzielnie przechodzi do sali, 

w której odbywają się zajęcia.  

 Wprowadza się zakaz przebywania na terenie placówki rodziców/opiekunów prawnych dzieci 

podczas trwania zajęć. Rodzic/opiekun prawny może przebywać na terenie placówki tylko w celu 

pomocy przy przebieraniu się dziecka poniżej 10 roku życia oraz w wyjątkowych sytuacjach, np. 

konsultacja z instruktorem prowadzącym po wcześniejszym umówieniu wizyty. 

 Wprowadza się dezynfekcję szatni i węzłów sanitarnych. 

 Na terenie obiektów uczestnik zajęć jest obowiązany: 

 realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas korzystania z części wspólnych 

budynku, korytarzy, toalet, 

 zachować 1,5 m odległości od innego uczestnika zajęć lub wydarzeń kulturalnych. 

 Zapewnia się osobom uczestniczącym w zajęciach środki do dezynfekcji rąk. 

 Wprowadza się 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć 

lub korzystającymi z obiektu. 

 Wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk osób uczestniczących w zajęciach lub korzystających z 

obiektu, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie kulturalne lub zajęcia. 

 Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do placówki dezynfekowały dłonie lub 

zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących 

stref przebywania. 

 W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych na terenie PCKul, zajęcia 

przyjmą formę zajęć zdalnych - online. Takie rozwiązanie nie uprawnia do zwrotu wpłaconej 

należności. 

 
 
  


