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Instrukcja 

Funkcjonowania i świadczenia usług przez Centrum Kultury i Bibliotekę 

Publiczną Gminy Słupsk w trakcie epidemii SARS-CoV-2. 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza Instrukcja funkcjonowania i świadczenia usług przez Centrum Kultury                         

i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk w trakcie epidemii SARS-CoV-2, zwana dalej 

,,Instrukcją” zawiera zasady i warunki funkcjonowania Centrum Kultury i Biblioteki 

Publicznej Gminy Słupsk, zwanego dalej ,,CKiBP”. Na które składają się zasady:  

1) Organizacji warsztatów i zajęć; 

2) Organizacji imprez, spotkań i koncertów w obiektach CKiBP; 

3) Wynajmu pomieszczeń. 

2. Niniejsza instrukcja określa procedury bezpieczeństwa dla pracowników CKiBP                        

w związku z epidemią SARS-CoV-2, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej 

Instrukcji.  O ile inaczej nie ustalono w niniejszej Instrukcji do pracowników CKiBP 

nie mają zastosowania procedury określone w ust. 3.  

3. Niniejsza instrukcja określa procedury bezpieczeństwa dla osób przebywających                        

w obiektach CKiBP, zwanych dalej ,,Użytkownikami”, w związku z epidemią SARS-

CoV-2, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji. 

§2 

Postanowienia szczególne dotyczące organizacji warsztatów i zajęć 

1. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk dopuszcza organizację zajęć 

ruchowych, artystycznych oraz edukacyjnych.  

2. W trakcie trwania warsztatów/zajęć Instruktorzy oraz uczestnicy zobowiązani są do: 

1) Podania swoich danych kontaktowych w postaci imienia i nazwiska oraz 

numeru telefonu; 

2) Zachowania wszelkich środków ostrożności, w tym stosowania środków 

ochrony osobistej (maseczki/przyłbice), chyba, że charakter zajęć uniemożliwia 

to w stopniu znacznym; 

3) Dezynfekcji rąk przed wejściem do sal warsztatów/zajęć; 

4) Złożenia oświadczenia na temat stanu zdrowia, zwanego dalej ,,Oświadczenie  

o stanie zdrowia”, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do 

niniejszej Instrukcji w momencie przystąpienia do realizacji warsztatów/zajęć, 

które będą przechowywane przez okres 21 dni od zakończenia realizacji 
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warsztatów/zajęć na wypadek wystąpienia ewentualnego zakażenia na terenie 

Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk;  

5) Przeprowadzenie poszczególnych działań artystycznych z dostosowaniem 

odległości 2 metrów pomiędzy osobami biorącymi udział                                                       

w warsztatach/zajęciach;    

6) Korzystania z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń 

sanitarnych.  

 

3. W warsztatach/zajęciach może w tym samym czasie uczestniczyć nie więcej 

Uczestników niż limit osób ustalony dla każdego pomieszczenia zgodnie z aktualnymi 

przepisami. 

4. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania podczas warsztatów/zajęć 

pokarmów i napojów.  

5. Uczestnicy zobowiązani są przybyć na miejsce odbywania się warsztatów nie wcześniej 

niż 10 minut przed zającami. Następnie opuścić obiekt, w którym odbywały się zajęcia 

niezwłocznie po ich zakończeniu.   

6. W przypadku przyprowadzenia małoletniego Uczestnika warsztatów/zajęć przez 

rodzica po wejściu przez Uczestnika do obiektu CKiBP, zobowiązany jest on do 

niezwłocznego opuszczenia budynku CKiBP. 

7. Uczestnicy warsztatów/zajęć nie mogą korzystać z przyborów/materiałów, których 

używają inni uczestnicy. Przekazywania sobie przyborów, materiałów, narzędzi jest 

możliwe w wyjątkowych przypadkach za zgodą Instruktora i po dokonaniu przez niego 

dezynfekcji.  

8. CKiBP zachęca Uczestników do korzystania podczas warsztatów/zajęć z własnych 

przyborów i materiałów.  

9. Stanowisko pracy warsztatowej oraz wszelkie inne urządzenia, instrumenty i narzędzia 

znajdujące się w pomieszczeniach dedykowanych do prowadzenia zajęć są 

dezynfekowane po każdym warsztatach i zajęciach.  

10. W CKiBP w celu bezpieczeństwa Uczestników zajęć wydziela się dwie drogi tzw. 

,,drogę brudną” czy stanowisko zwrotu materiałów, które zostaną poddane dezynfekcji 

oraz tzw. ,,drogę czystą” dla zdezynfekowanych materiałów wydawanych 

Uczestnikom.  

11. Każdorazowo przed wydaniem materiałów Uczestnik zobowiązany jest zdezynfekować 

ręce.  

12. Po warsztatach/zajęciach przeprowadzane jest wietrzenie i dezynfekcja powierzchni 

używanych przez osoby uczestniczące w warsztatach/zajęciach oraz przez 

Instruktorów.  

13. W sytuacji podejrzenia zachorowania u Uczestnika warsztatów/zajęć Instruktor 

uprawniony jest dokonać pomiaru temperatury ciała oraz skierować Uczestnika 
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warsztatów/zajęć do Izolatorium, jednocześnie zawiadamiając o tym opiekunów 

prawnych i Dyrektora CKiBP. W takiej sytuacji  nie przysługuje Uczestnikowi 

warsztatów/zajęć zwrot opłaty za warsztaty/zajęcia.  

14. W sytuacji podejrzenia zachorowania u Instruktora zobowiązany jest on niezwłocznie 

zawiadomić o tym fakcie Dyrektora CKiBP i wyznaczyć zastępstwo lub w przypadku 

braku możliwości zastępstwa odwołać warsztaty/zajęcia.  

§3 

Postanowienia szczególne dotyczące organizacji imprez, spotkań i koncertów 

1. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk dopuszcza organizację  imprez, 

spotkań i koncertów.  

2. Wszystkie osoby biorące udział w wydarzeniu zobowiązane są do stosowania środków 

ochrony osobistej; w postaci maseczek/przyłbic oraz dokonania dezynfekcji rąk przed 

wejściem do Sali. 

3. Osoby biorące udział w wydarzeniu wpuszczane będą na teren Sali widowiskowej na 

30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia Z chwilą rozpoczęcia wydarzenia Sala będzie 

zamknięta. 

4. Pomiędzy wydarzeniami zostały przewidziane dłuższe, minimum 3-dniowe przerwy, 

aby umożliwić wietrzenie i dezynfekcję Sali. 

5. Osoby biorące udział w wydarzeniu zobowiązane są zachować społeczny dystans, tj. 

zająć dedykowane im miejsce, które zostanie wyznaczone z zasadą wolnego miejsca 

pomiędzy widzami. Niedopuszczalne jest zajmowanie innych wolnych miejsc. 

6. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w Sali widowiskowej pokarmów                      

i napojów 

7. Zabrania się wieszania kurtek na oparciach foteli oraz składania ubrań i torebek na 

wolnych fotelach. 

8. Osoby biorące udział w wydarzeniach zobowiązane są do korzystania z wyznaczonych 

ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych. 

9. Zaleca się wcześniejszy zakup biletów na wydarzenia, imprezy i spotkania. 

10. Podczas dokonywania transakcji preferowane są płatności bezgotówkowe. 

11. W sytuacji podejrzenia zachorowania u osoby biorącej udział w wydarzeniach 

organizator wydarzenia zobowiązany jest dokonać pomiaru temperatury ciała przerwać 

wydarzenia i skierować taką osobę do Izolatorium jednocześnie zawiadamiając o tym 

Dyrektora. 

§4 

Postanowienia szczególne dotyczące wynajmu pomieszczeń 

1. CKiBP  dopuszcza wynajem pomieszczeń w administrowanej przestrzeni. 
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1) W wynajętym pomieszczeniu może w tym samym czasie przebywać nie 

więcej osób niż limit osób ustalony dla każdego pomieszczenia zgodnie z 

aktualnymi przepisami. 

2. Osoby korzystające z przedmiotu najmu zobowiązane są do: 

1) Dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczenia; 

2) Stosowania środków ochrony osobistej (maseczki/przyłbice); 

3) Zachowania dystansu społecznego względem siebie, pracowników                   

i innych użytkowników; 

4) Korzystania z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych oraz 

pomieszczeń sanitarnych;  

5) Dezynfekcji użytkowanych pomieszczeń przed zdaniem obiektu. 

§5 

Postanowienie końcowe 

1. Za przestrzeganie Instrukcji w poszczególnych komórkach organizacyjnych odpowiedzialni 

są Kierownicy tych komórek organizacyjnych.  

2. Spory interpretacyjne w zakresie treści Instrukcji rozstrzyga Dyrektor CKiBP lub osoba 

przez niego upoważniona.  

3. CKiBP zastrzega sobie prawo zmiany Instrukcji w każdym czasie i bez konieczności 

podawania przyczyn zmian.  

4. Wykonanie Instrukcji będzie prowadzone w ramach instrumentów określonych przez 

odrębne przepisy prawa.  

§6 

Załączniki 

Integralną częścią niniejszej Instrukcji stanowią następujące załącznik: 

1. Załącznik nr 1 -  Procedura bezpieczeństwa dla Pracowników Centrum Kultury i Biblioteki 

Publicznej Gminy Słupsk w związku z epidemią SARS-CoV-2. 

2. Załącznik nr 2 – Procedura bezpieczeństwa dla Użytkowników Centrum Kultury i Biblioteki 

Publicznej Gminy Słupsk w związku z epidemią SARS-CoV-2.  

3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o stanu zdrowia.  


