
             Procedury bezpieczeństwa w Miejskim Domu Kultury
im. T. Sygietyńskiego  w Opocznie w trakcie pandemii koronawirusa

COVID-19.

§ 1

Podstawa Prawna:

1. Ustawa  z  dnia  5  grudnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń
i chorób   zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r.
poz. 59 ze zm.).

3. Wytyczne  MKiDN  dotyczące  funkcjonowania  domów,  centrów  i  ośrodków
kultury z dnia 22.05.2020 r.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa oraz przebywania na terenie
Miejskiego Domu Kultury im. T. Sygietyńskiego w Opocznie w okresie epidemii 
i zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią COVID-19.

2. Regulamin  dotyczy  wszystkich:  uczestników  zajęć,  pracowników,  interesantów
i innych osób przebywających na terenie Miejskiego Domu Kultury.

3. Celem  wprowadzenia  procedur  jest  umożliwienie  korzystania  z  usług  Miejskiego
Domu  Kultury  w  Opocznie  przy  zminimalizowaniu  zagrożenia  związanego
z zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2.

4. Procedury  i  podjęte  środki  bezpieczeństwa,  nie  pozwolą  jednak  w  100%
wyeliminować ryzyka zachorowania. W związku z tym, osoby odwiedzające MDK,
czynią to na własną odpowiedzialność.

§ 3

SZCZEGÓŁOWE ZASADY HIGIENY I ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ,
PRZEZ PRACOWNIKÓW W MIEJSCU PRACY.

1. Przed przystąpieniem do pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy zobowiązani są do
umycia i zdezynfekowania rąk.



2. Instrukcja  mycia  rąk  wywieszona  jest  we  wszystkich  łazienkach   w  widocznym
miejscu.

3. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla  użytkowników przy wejściu
do budynku, w holu na  piętrze, w salach dydaktycznych oraz w łazienkach.. 

4. W trakcie wykonywania pracy każdy pracownik może korzystać ze środków ochrony
indywidualnej w postaci rękawiczek jednorazowych, maseczek, przyłbic, adekwatnie
do powierzanych zajęć.

5. Po skończonej  pracy jednorazowe rękawiczki  oraz maseczki  zostają  wyrzucone do
wyznaczonych koszy na śmieci, a przyłbice zdezynfekowane przez użytkownika.

§ 4

OBOWIĄZKI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKTACH

1. W obiektach MDK  mogą znajdować się jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek
objawów wskazujących na chorobę zakaźną: podwyższona temperatura, kaszel, bóle
mięśni, trudności w oddychaniu (dotyczy osób odwiedzających i pracowników MDK).

2. Pracownik  MDK, który  podejrzewa  u  siebie  objawy chorobowe zobowiązany  jest
zostać w domu i bezzwłocznie powiadomić o tym Dyrektora MDK.

3. W przypadku  stwierdzenia  obecności  w obiekcie  osób,  które  wskazują  na  objawy
chorobowe, pracownik zobowiązany jest do powiadomienia Dyrektora MDK.

4. W przypadku  stwierdzenia  obecności  w obiekcie  osób,  które  wskazują  na  objawy
chorobowe, Dyrektor MDK zobowiązany jest do powiadomienia:

a. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
b. Burmistrza  Opoczna.

5. Każda osoba wchodząca do budynku obowiązkowo musi:

a.  zasłaniać  usta  i  nos  za  pomocą  własnych  środków  ochronnych,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

b. zdezynfekować dokładnie ręce za pomocą środków zapewnionych przez MDK.

6. Zasłonę ust  i  nosa można zdjąć jedynie przebywając  bezpośrednio w pracowniach
(minimalna przestrzeń - 4 m2 /osobę).

7. Osoby przebywające na terenie  MDK są zobowiązane zachować dystans społeczny
w każdej przestrzeni placówki wynoszący min. 1,5 metra.



8. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego, drzwi do placówki są zamknięte. Chęć
wejścia do budynku sygnalizuje się telefonicznie – 44 786 24 65.

9. W budynkach mogą przebywać jedynie osoby uczestniczące w zajęciach, imprezach 
lub  posiadające  konkretny  cel  wizyty  (sprawy  administracyjne,  realizacja
zamówionych     usług, itp.).

10. W budynku nie mogą przebywać osoby oczekujące na załatwienie danej sprawy nie
dłużej niż 15 minut.

11. Szatnia placówki pozostaje zamknięta do odwołania.


