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Załącznik nr 1 

do Regulaminu zajęć  

Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach 

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ STACJONARNYCH  

W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W JEZIORANACH  

w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego na poziomie zielonym,  

obowiązujące od 1 października 2020 r. do odwołania  
opracowane na podstawie wytycznych  

Głównego Inspektora Sanitarnego,  

Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia 

1. Na zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury w Jezioranach (MOK Jeziorany) może uczęszczać 

osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy 

domownicy uczestnika zajęć nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

2. Niepełnoletni uczestnicy zajęć mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani 

przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

3. Przy wejściu do budynku MOK Jeziorany umieszczona zostanie informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk. Wszyscy wchodzący do budynku będą mieli możliwość skorzystania 

z płynu do dezynfekcji rąk. 

4. Zakazuje się wstępu rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach do budynku 

MOK Jeziorany. Instruktorzy prowadzący zajęcia odbierają dzieci o ściśle ustalonych 

godzinach przy wejściu do budynku i odprowadzają dzieci do wyjścia po zakończeniu zajęć. 

5. W wyjątkowych, uzasadnionych wiekiem lub ograniczoną sprawnością przypadkach, 

opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej MOK 

Jeziorany, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z  dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników MOK Jeziorany i innych osób min. 1,5 m. 

6. W miarę możliwości należy ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w budynku 

MOK Jeziorany osób z zewnątrz (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

7. Każdy pracownik MOK Jeziorany jest uprawniony do monitorowania, czy osoby 

odwiedzające placówkę przestrzegają zaleceń dotyczących dezynfekcji rąk, zasłaniania nosa 

i ust i warunków przebywania na terenie MOK Jeziorany. 

8.W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji z uczestnikami lub opiekunami 

uczestnika zajęć należy przestrzegać obowiązku wypełniania Kart Uczestników 

i niezwłocznego aktualizowania danych w nich zawartych w sytuacji zmiany numeru 

telefonu, maila czy adresu zamieszkania. 

9. Budynek MOK Jeziorany wyposażony jest w dezynfekowany na bieżąco termometr 

bezdotykowy. Pomiar temperatury ciała osób wchodzących do budynku MOK Jeziorany 

nie jest obowiązkowy. Pomiaru temperatury ciała dokonuje instruktor lub pracownik MOK 

Jeziorany wyłącznie w przypadku podejrzenia występowania niepokojących objawów 

chorobowych. 
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10. Jeżeli instruktor lub pracownik MOK Jeziorany zaobserwuje u nieletniego uczestnika 

objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, 

kaszel, ma obowiązek  odizolować podejrzaną osobę w wyznaczonym miejscu, zapewniając 

min.2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów 

o konieczności odebrania dziecka z MOK Jeziorany (rekomendowany własny środek 

transportu). 

11. Wprowadza się taką organizację pracy ośrodka kultury, która umożliwi zachowanie 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie MOK Jeziorany, szczególnie 

w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się osób na terenie placówki (np. w miarę 

możliwości różne godziny przychodzenia, różne godziny przerw lub zajęć) oraz unikanie 

częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

12. Przerwy w zajęciach uczestnicy spędzają w swoich salach pod opieką instruktora. 

13. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać  

lub dezynfekować, będą usuwane z sal lub dostęp do nich zostanie ograniczony. Przybory 

wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane. 

15. W miarę możliwości uczestnik zajęć posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku. Uczestnicy zajęć nie powinni wymieniać się przyborami między 

sobą. 

16. W sali do zajęć ruchowych używany sprzęt oraz podłoga będą myte detergentem 

lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

17. Instruktorzy zobowiązani są do wietrzenia sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej 

raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć ruchowych, w których nie można zachować 

dystansu, należy ograniczyć sytuacje kontaktowe. 

19. Uczestnik zajęć nie powinien zabierać ze sobą do MOK Jeziorany niepotrzebnych 

przedmiotów np. własnych zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. 

20. Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach korzysta z wytycznych zawartych na: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia i zastrzega sobie prawo 

do zmiany ww. opisanych zasad w sytuacji zwiększenia się zagrożenia epidemiologicznego  

z poziomu zielonego na żółty lub czerwony. 
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