
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 MkiDN w zakresie warunków przywracania

funkcjonowania instytucji.

1. Każdy pracownik, współpracownik oraz uczestnik kursów i sekcji zobowiązany jest do 
noszenia maseczki na terenie Centrum Sztuki w Oławie – filia nr 2 Ośrodek Kultury.

2. Wyznacza się szatnię na parterze budynku, z której obowiązkowo muszą korzystać wszyscy 
uczestnicy sekcji i kursów. 

3. Po wyjściu z szatni każdy uczestnik obowiązkowo myje i dezynfekuje ręce. Środki do 
dezynfekcji wraz z instrukcją poprawnego mycia i  dezynfekcji rąk znajdują się w każdej 
toalecie. Dodatkowa na parterze zamontowany jest jeden dezynfekator ścienny 
bezdotykowy.

4. Uczestnicy przychodzą na zajęcia nie wcześniej niz 10 min przed rozpoczęciem zajęć i 
opuszczają budynek niezwłocznie po ich zakończeniu.

5. Rodzice odprowadzający dzieci na zajęcia po odebraniu dziecka przez instruktora 
zobowiązani są do opuszczenia budynku. Instruktorzy odbierają dzieci w wieku od 4 – 10 
lat. Uczestnicy powyżej 10 lat udają się do sal samodzielnie.

6. Po zakończonych zajęciach instruktor odprowadza dzieci do szatni.
7. Na terenie Centrum Sztuki w Oławie, filia nr 2 Ośrodek Kultury mogą przebywać wyłącznie

uczestnicy zajęć, pracownicy oraz współpracownicy.
8. Wprowadzono limity osób w poszczegółnych salach, stosownie do wytycznych dotyczących

zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych, w tym artystycznych.  Za przestrzeganie limitów 
odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia.
- sala widowiskowa – 80 osób 
- sala baletowa – 17 osób + prowadzący
- pracownia plastyczna – 9 osób + prowadzący 
- sala edukacyjna – 1 osoba + prowadzący ( z zachowaniem odległości co najmiej 1,5 m i 
poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, 
które je użytkowały.

9. Podczas zajęć ruchowych (tanecznych) oraz podczas zajęć muzycznych, wymagających 
korzystania z instrumentów dętych dopuszcza się nienoszenie maseczek z jednoczesnym 
zachowaniem dystansu uczestników i prowadzącego.

10. Dla zapewnienia bezpiecznej organizacji zajęć ustala się następujacą organizację zajęć wg. 
Schematu :
- I grupa zajęciowa wchodzi do budynku, każdy z uczestników, rodziców, opiekunów 
zachowuje bezpieczny dystans, dezynfekuje rece i niezwłocznie idzie do szatni w celu 
zostawienia nakrycia wierzchniego oraz przebrania w strój do ćwiczeń w przypadku kiedy 
jest on wymagany.
- Po 10 minutach II grupa wchodzi do budynku i zachowuje sie jak wyżej i tak 
wieklokrotność zajęć w danym dniu.

11. Ustala się przerwy techniczne w poszczególnych 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 sprzętów po każdych 
zajęciach.

12. Centrum Sztuki w Oławie zapewnia codzienne prace porządkowe ze szczególnum 
uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników 
światła, uchwytów poręczy krzeseł i powierzchni płaskich w tym blatów stołów.



13. Instruktorzy oraz pracownicy Centrum Sztuki w Oławie zobowiązani są dopilnowania, aby 
uczestnicy dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz posiadali ochronę zakrywajacą usta i nos
np. maski, przyłbice, husty.

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

15. Na czas pandemii kuchnia i sala spotkań będą wyłączone z uzytkowania przez osoby, 
niebędące pracownikami Centrum Sztuki w Oławie

16. Przy wyjściu z Centrum Sztuki w Oławie, fila nr 2 Ośrodek Kultury umieszczony jest 
pojemnik na zużyte środki ochrony osobistej.


