PROCEDURA DOTYCZACA ORGANIZACJI ZAJĘĆ
W CZASIE PANDEMII WIRUSA COVID-19 W
NAKIELSKIM OŚRODKU KULTURY IM. ZYGMUNTA KORNASZEWSKIEGO
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Udział dzieci i młodzieży w zajęciach możliwy jest po złożeniu w sekretariacie lub
przesłaniu deklaracji przez rodzica / opiekuna prawnego. Wypełniony druk deklaracji można
złożyć drogą elektroniczną na adres nok@nok.naklo.pl do dnia 17 lipca 2020r.
2. Zgłoszenie chęci udziału w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na pomiar
temperatury uczestnika zajęć.
3. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby tylko i wyłącznie zdrowe, bez kataru, kaszlu,
podwyższonej temperatury ciała.
4. W Nakielskim Ośrodku Kultury w strategicznych miejscach znajdują się plakaty
zawierające:
- numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego i
służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku
stwierdzenia objawów chorobowych.
- informacje o sposobie dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące i przebywające
na terenie placówki.
5. Po każdych zajęciach dezynfekowane są powierzchnie wspólne, pomoce dydaktyczne,
rekwizyty, przyrządy, powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty, poręcze itp.)
6. W placówce zostaje wydzielone jedno pomieszczenie, które spełniać będzie rolę izolatki.
7. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik Nakielskiego Ośrodka
Kultury zobowiązany jest pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarno – epidemiologiczną. W razie pogorszenia się stanu zdrowia należy niezwłocznie
zadzwonić pod nr 999 lub 112.
8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zarażenie COVID-19 należy niezwłocznie zaprzestać wykonywanej
pracy i udać się do izolatki.
9. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia instruktora prowadzącego zajęcia, instruktor
ten zobowiązany jest niezwłocznie telefonicznie skontaktować się z Dyrektorem
Nakielskiego Ośrodka Kultury. W takim przypadku Dyrektor wyznacza innego pracownika,
który przejmuje opiekę nad uczestnikami zajęć, a zajęcia kolejnych osób prowadzonych
przez tego instruktora zostają odwołane. Powiadamiany jest rodzic / opiekun prawny

uczestnika zajęć oraz stacja sanitarno-epidemiologiczna, a pracownicy Nakielskiego
Ośrodka Kultury stosować się będą do wydawanych instrukcji i poleceń.
10. Wszyscy pracownicy Nakielskiego Ośrodka Kultury przeszkoleni są jak świadczyć pracę
zgodnie z obowiązującymi procedurami na terenie placówki w czasie stanu zagrożenia
epidemiologicznego (zachowanie reżimu sanitarnego na stanowisku pracy).
PRZYPROWADZANIE (PRZYCHODZENIE) UCZESTNIKA NA ZAJĘCIA ORAZ
POWRÓT Z ZAJĘĆ (ODBIERANIE UCZESTNIKA)
1. Uczestnicy przychodzą do Nakielskiego Ośrodka Kultury jedynie na czas zajęć.
2. Rodzicie / opiekunowie prawni przychodzący/ odbierający uczestników do / z nie wchodzą
do Nakielskiego Ośrodka Kultury. Dzieci przyjmują wyznaczeni pracownicy Nakielskiego
Ośrodka Kultury.
3. Przy wejściu do budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury mierzona będzie temperatura
bezdotykowym termometrem przez upoważnionego przez Dyrektora pracownika ( graniczna
temperatura 37C).
4. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w
odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników zajęć i ich rodziców wynoszącego 2
m.
5. Uczestnicy zajęć przyprowadzani / odbierani są na zajęcia przez osoby zdrowe. Jeżeli w
domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać uczestnika
do Nakielskiego Ośrodka Kultury.
6. Uczestnicy zajęć i instruktorzy przebywający w salach dydaktycznych Nakielskiego
Ośrodka Kultury nie mają obowiązku noszenia maseczki (zasada dobrowolności).
Zobowiązani są do jej zakładania na terenie placówki i po opuszczeniu sali dydaktycznej.
7. Uczestnik nie wnosi do Nakielskiego Ośrodka Kultury żadnych przedmiotów, poza
niezbędnymi przyborami potrzebnymi w czasie realizacji zajęć.
8. Każdy uczestnik wchodzący do placówki jest zobowiązany użyć preparatu do dezynfekcji
rąk dostępnego w korytarzu placówki.
ZASADY POBYTU UCZESTNIKA W PLACÓWCE
1. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące
funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie pandemii COVID-19 w
Polsce umożliwia się prowadzenie zajęć z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej w

obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2 .
2. W poszczególnych pracowniach odległości pomiędzy stanowiskami dla uczestników zajęć
wynoszą co najmniej 2 m.
3. Wszystkie przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują poddane są
dezynfekcji.
4. Po zakończeniu zajęć uczestnicy wraz z instruktorem udają się do wyjścia, a sala jest
dezynfekowana i wietrzona.
OBOWIĄZKI INSTRUKTORA
1. Instruktor zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w
Nakielskim Ośrodku Kultury w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, przypomina zasady
przebywania w pracowni / sali.
2. Instruktor koordynuje pobyt uczestnika w Nakielskim Ośrodku Kultury podczas zajęć i nie
dopuszcza do tworzenia skupisk wychowanków w pracowni / sali.
3. Instruktor zobowiązany jest na początku zajęć skrupulatnie sprawdzić i odnotować obecność
wszystkich uczestników w dzienniku zajęć.
4. Instruktor nie organizuje wyjść poza teren placówki.
5. Instruktorzy

wykonują

prace

organizacyjne

związane

z

odbiorem

uczestników

przychodzących na zajęcia, przeprowadzaniem ich do odpowiednich pomieszczeń
dydaktycznych, koordynowaniem zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy innymi
pracownikami oraz wychowankami na terenie placówki, odprowadzaniem uczestników po
zakończeniu zajęć oraz udzielaniem niezbędnej pomocy dzieciom najmłodszym w trakcie
zajęć.
6. Instruktorzy zobowiązani są do zweryfikowania (potwierdzenia prawdomówności)
posiadanych telefonów kontaktowych do rodziców/ opiekunów prawnych

uczestników

zajęć.
POSTĘPOWANIE W RAZIE PODEJRZENIA CHOROBY
1. W razie wystąpienia u uczestnika przebywającego w Nakielskim Ośrodku Kultury
niepokojących symptomów COVID-19 pracownik przeprowadza rozmowę z uczestnikiem
dotyczącą jego złego samopoczucia i mierzy mu temperaturę.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik może być zarażony COVID-19,
instruktor prowadzący zajęcia przeprowadza go do izolatki, powiadamia Dyrektora

Nakielskiego Ośrodka Kultury i niezwłocznie powiadamia rodziców / opiekunów prawnych
uczestnika zajęć, a Dyrektor placówki stosowne służby. Rodzice / opiekun powinien
wstawić się w przeciągu 30 minut od zgłoszenia przez instruktora.
3. W przypadku nie pojawienia się rodzica / opiekuna prawnego, pracownicy Nakielskiego
Ośrodka Kultury zobowiązani są do przestrzegania zaleceń wydawanych przez stację
sanitarno-epidemiologiczną lub dyspozytora numeru alarmowego.

