
REGULAMIN opracowany na potrzeby zachowania reżimu sanitarnego w czasie 
pandemii COVID – 19. Regulamin dotyczy wszystkich pracowników Centrum Sztuki w 
Oławie oraz uczestników zajęć, na podstawie rekomendacji Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu  w zakresie warunków przywracania funkcjonowania
instytucji. 

1. Każdy pracownik, wspołpracownik oraz uczestnik kursow i sekcji zobowiazany jest 
do noszenia maseczki na terenie Centrum Sztuki w Oławie – filia nr 2 Osrodek 
Kultury. 

2. Wyznacza sięę  szatnię na parterze budynku, z ktorej obowiazkowo musza korzystać 
wszyscy uczestnicy sekcji i kursow. 

3. Po wyjsciu z szatni każdy uczestnik obowiazkowo myje i dezynfekuje ręce. Srodki do 
dezynfekcji wraz z instrukcja poprawnego mycia i dezynfekcji rak znajduja się w 
każdej toalecie. Dodatkowo na parterze zamontowany jest jeden dezynfekator scienny 
bezdotykowy. 

4. Uczestnicy przychodza na zajęcia nie wczesniej niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć 
i opuszczaja budynek niezwłocznie po ich zakonczeniu. 

5. Rodzice odprowadzajacy dzieci na zajęcia po odebraniu dziecka przez instruktora 
zobowiazani sa do opuszczenia budynku. Instruktorzy odbieraja dzieci w wieku od 4 –
10 lat. Uczestnicy powyżej 10 lat udaja się do sal samodzielnie. 

6. Po zakonczonych zajęciach instruktor odprowadza dzieci do szatni. 

7. Na terenie Centrum Sztuki w Oławie, filia nr 2 Osrodek Kultury moga przebywać 
wyłacznie uczestnicy zajęć, pracownicy oraz wspołpracownicy. 

8. Wprowadzono limity osob w poszczegołnych salach, stosownie do wytycznych 
dotyczacych zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych, w tym artystycznych. Za 
przestrzeganie limitow odpowiedzialna jest osoba prowadzaca zajęcia.

- sala widowiskowa – 80 osob,

- sala baletowa – 17 osob + prowadzacy,

- pracownia plastyczna – 9 osob + prowadzac,

- sala edukacyjna – 1 osoba + prowadzacy (z zachowaniem odległosci co 
najmiej 1,5 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotow majacych 
bezposredni kontakt z osobami, ktore je użytkowały. 

9. Podczas zajęć ruchowych (tanecznych) oraz podczas zajęć muzycznych, 
wymagajacych korzystania z instrumentow dętych dopuszcza się nienoszenie 
maseczek z jednoczesnym zachowaniem dystansu uczestnikow i prowadzacego. 

10. Dla zapewnienia bezpiecznej organizacji zajęć ustala się następujaca organizację zajęć
wg. schematu: 

- I grupa zajęciowa wchodzi do budynku, każdy z uczestnikow, rodzicow, opiekunow 
zachowuje bezpieczny dystans, dezynfekuje rece i niezwłocznie idzie do szatni w celu 
zostawienia nakrycia wierzchniego oraz przebrania w stroj do ćwiczen w przypadku, kiedy 
jest on wymagany. 

- Po 10 minutach II grupa wchodzi do budynku i zachowuje sie jak wyżej i tak 

wieklokrotnosć zajęć w danym dniu. 

11. Ustala się przerwy techniczne w poszczegolnych salach: 



- sala baletowa – 20 min,

- pracownia plastyczna – 15 min,

- sala edukacyjna – 15 min,

- sala widowiskowa – 20 min.

Podczas przerw technicznych następuje wietrzenie sal oraz odkażanie sprzętow po każdych 
zajęciach. 

12. Centrum Sztuki w Oławie zapewnia codzienne prace porzadkowe ze szczegolnym 
uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włacznikow
swiatła, uchwytow poręczy krzeseł i powierzchni płaskich w tym blatow stołow. 

13. Instruktorzy oraz pracownicy Centrum Sztuki w Oławie zobowiazani sa dopilnowania,
aby uczestnicy dezynfekowali dłonie przy wejsciu oraz posiadali ochronę zakrywajaca
usta i nos np. maski, przyłbice, chusty. 

14. Wyznacza się pokoj nr 43 (I p.) - jako pomieszczenie do izolacji osoby z objawami 
chorobowymi. Sala wyposażona jest w srodki do dezynfekcji. 

15. Osoby, u których może powstać podejrzenie wystąpienia gorączki, zobowiązane są do 
poddania się badaniom temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.

16. Badanie temperatury ciała odbędzie się w sposób zapewniający prywatność osoby 
badanej. Pomiar temperatury nie zostanie nigdzie odnotowany. 

17. Na czas pandemii kuchnia i sala spotkan będa wyłaczone z użytkowania przez osoby, 
niebędace pracownikami Centrum Sztuki w Oławie 

18. Przy wyjsciu z Centrum Sztuki w Oławie, fila nr 2 Osrodek Kultury umieszczony jest 
pojemnik na zużyte srodki ochrony osobistej. 


