
Załącznik nr 2 
                                                                                           do Instrukcji funkcjonowania i świadczenia usług 

przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk  
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 

 

Procedura bezpieczeństwa dla użytkowników Centrum Kultury i Biblioteki 

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

I. Podstawowe środki ochrony: 

1. W trakcie trwania w Polsce stanu epidemii wywołanego zakażeniami koronawirusem 

SARS-CoV-2, działalność Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk jest 

realizowana zgodnie z bieżącymi, aktualizowanymi i publikowanymi rozporządzeniami 

oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.  

2. Godziny otwarcia Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk oraz daty                       

i godziny wydarzeń, zajęć, warsztatów, a także niezbędne telefony kontaktowe 

publikowane są na stronie internetowej CKiBP kultura.slupsk.pl oraz profilu FB 

instytucji.   

3. Ustala się limit osób przebywających jednocześnie w budynkach CKiBP. Maksymalna 

liczba Użytkowników przebywających jednocześnie w budynkach zostanie określona 

na drzwiach wejściowych do poszczególnych obiektów i będzie aktualizowana na 

bieżąco zgodnie z aktualnymi przepisami. 

4. W budynkach mogą przebywać poza pracownikami jedynie Użytkownicy przez okres 

niezbędny do załatwienia sprawy w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy 

Słupsk.  

5. Przy wejściu do budynków oraz na terenie Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej 

Gminy Słupsk dostępne są dla Użytkowników dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. 

Osoby wchodzące do budynków zobowiązane są zdezynfekować ręce.  

6. Użytkownicy Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk zobowiązani są do 

osłaniania ust i nosa za pomocą maseczek, przyłbic, itp. Osoby nie posiadające 

wskazanych środków ochrony osobistej nie zostaną wpuszczone na teren CKiBP.  

7. Przy wejściu do budynków Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk nie 

będzie dokonywany pomiar temperatury ciała. Termometr bezdotykowy będzie 

jednak dostępny w sekretariacie CKiBP, Lądowisku Kultury w Redzikowie oraz 

Centrach Aktywności Lokalnej Gminy Słupsk.  



8. W głównych ciągach komunikacyjnych oraz przy głównym wejściu do budynku zostaną 

rozmieszczone informacje zawierające aktualnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa 

oraz właściwe oznaczenia wizualne, w tym co najmniej informacje w postaci: 

a) zachowaj dystans, 

b) dezynfekuj ręce, 

c) zasłaniaj usta i nos. 

9. W toaletach suszarki nadmuchowe zostają wyłączone do odwołania i zastąpione 

ręcznikami jednorazowymi.  

10. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi Użytkowników preferowane jest:  

a) rezerwowanie udziału w warsztatach/zajęciach oraz wydarzeniach w Centrum 

Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk za pośrednictwem rezerwacji 

telefonicznej i mailowej;   

b) dokonywanie płatności on-line (na rachunek bankowy instytucji).  

 

II. Procedura Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 

SARS-CoV-2: 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, gorączka, bóle mięśni, utrata węchu i smaku 

u Użytkownika Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk osoba ta nie może 

zostać wpuszczona na teren placówki. Taka osoba zostanie niezwłocznie odizolowana 

w wyznaczonym pomieszczeniu (Izolatorium) oraz poinstruowana o konieczności jak 

najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z 

lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie pod 

numerem 999 lub 112.  

2. Zaistniały incydent należy bezzwłocznie zgłosić do dyrektora CKiBP, co umożliwi 

ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba zakażona. Należy 

dokonać rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekować 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

3. W przypadku zaistnienia incydentu o którym mowa w ust. 1 należy ustalić listę 

pracowników oraz Użytkowników obecnych w tym samy czasie na terenie obiektu 

CKiBP oraz zastosować się 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.  

4. Osoba z oznakami choroby do czasu opuszczenia Centrum Kultury i Biblioteki 

Publicznej Gminy Słupsk lub przybycia pełnoletniego opiekuna powinna przebywać               

w Izolatce. Na pomieszczenie Izolatki we wszystkich obiektach wyznaczone zostały 

pomieszczenia, które wyposażone są w środki dezynfekujące, maseczki ochronne, 

przyłbice i rękawiczki.  

5. Po opuszczeniu jednego z obiektów Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy 

Słupsk przez osobę, u której podejrzewano zakażenie budynek zostanie poddany 

dezynfekcji. Według obowiązujących wytycznych GIS, które obowiązują w zakresie 

podejmowania decyzji o dalszym funkcjonowaniu lub czasowym wyłączeniu obiektu              

z użytkowania.       

 

 

    

 

 

 

 


