
Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania  

Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie w trakcie epidemii COVID-19 

 

§1 

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania zajęć Gminnego Ośrodka Kultury  

w Kobylinie w trakcie epidemii COVID-19 dla uczestników zajęć oraz pracowników zwana dalej Procedurą, 

określa warunki i zasady zachowania bezpieczeństwa dla wszystkich osób przebywających w budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Strzeleckiej 10 i w sali przy ul. Krotoszyńskiej 12, określenie zasad 

uczestnictwa w zajęciach i innych działań Gminnego Ośrodka Kultury. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich uczestników zajęć, interesantów, pracowników oraz inne osoby 

reprezentujące instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające w obiektach GOK. 

 

 

§2 

Procedura obejmuje: 

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla uczestników zajęć  

i pracowników oraz dezynfekcja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Strzeleckiej 10 oraz sali przy 

ul. Krotoszyńskiej 12. 

2. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika i pracownika zakażenia koronawirusem.   

 

§3 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników oraz 

dezynfekcja pomieszczeń. 

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników w obszarze budynków, w których 

zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Kultury w następujących miejscach: ul. Strzelecka 10 - przy wejściu do 

budynku, sala przy ul. Krotoszyńskiej 12 - przy głównym wejściu do budynku.  

 

 

 

 

 



 

2. Ustala się limit uczestników zajęć (min. 10 m2 pomieszczenia na osobę): 

• Na dużej sali Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Krotoszyńskiej 12 – 15 osób 

• W klubie seniora przy ul. Krotoszyńskiej 12 –  5 osób 

• W pracowni GOK przy ul. Strzeleckiej 10 – 5 osób 

• W biurze dyrektora przy ul. Strzeleckiej 10 – 1 osoba 

• W biurze animatora przy ul. Strzeleckiej 10 – 1 osoba 

• W holu budynku GOK przy ul. Strzeleckiej 10 – 8 osób 

3. Podczas uczestnictwa w zajęciach obowiązuje zasada zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku do 

innych osób, a w przypadku zajęć instrumentalnych 3-metrowego. W przypadku dzieci i osób 

niepełnosprawnych, zachowanie dystansu względem rodziców i opiekunów nie obowiązuje. 

4. Należy unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, np. klamki, poręcze, włączniki światła. 

5. W celu zapewnienia bezpiecznej organizacji zajęć ustala się, aby po każdych zajęciach wietrzono i 

dezynfekowano pomieszczenie. 

6. Zajęcia odbywają się w określonym czasie. Ewentualne spóźnienie może spowodować niedopuszczenie do 

zajęć. W czasie zajęć nie ma możliwości przebywania osób poza uczestnikami zajęć i pracownikami GOK  

w pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia. 

7.  Od osób uczestniczących w zajęciach wymagana jest bezwzględna dezynfekcja rąk. 

8. W przypadku zajęć na instrumentach dętych dystans pomiędzy wszystkimi osobami powinien wynosić co 

najmniej 3 metry, a osoby grające nie powinny kierować instrumentów dętych w stronę innych osób. 

 

9. Nierespektowanie zasad bezpieczeństwa zostanie zgłoszone do służb porządkowych (policja). Osoby 

nierespektujące zasad bezpieczeństwa nie będą mogły korzystać z zajęć.  

 

10. Wprowadza się zakaz korzystania z szatni. 

 

11. Wprowadza się ograniczenie dotyczące liczby osób przebywających w łazienkach. W pomieszczeniu może 

przebywać 1 osoba. 

 

 

 

 

 



§4 

Zasady przebywania w obiektach GOK. 

1. Każdorazowe korzystanie z obiektów wymaga zgodności z ustalonym grafikiem zajęć i zgody Dyrektora 

GOK. 

2. Obecność w czasie każdych zajęć jest odnotowana w dzienniku natychmiast po rozpoczęciu zajęć danej 

grupy. 

3. Uczestnicy bezwzględnie są zobowiązani przestrzegać zaleceń pracowników GOK. Nieprzestrzeganie 

zaleceń skutkujące ryzykiem zdrowia i życia może doprowadzić do wykreślenia uczestnika z zajęć. 

4. Instruktor może nie dopuścić do udziału w zajęciach osoby stwarzającej ryzyko dla zdrowia i życia innych 

osób. 

5. W sytuacji gdy pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury są podnajmowane, środki ochrony indywidualnej 

zapewni podnajmujący. 

 

 

 

§5 

Procedury ochronne dla pracowników i współpracowników GOK: 

1. Obowiązek noszenia maseczek i dezynfekcji rąk obowiązuje pracowników podczas kontaktu  

z interesantami. W przypadku prowadzenia zajęć, przebywania samodzielnego lub do trzech  

osób – pracowników Instytucji istnieje możliwość nie stosowania maseczek. Należy jednak zachować 

wówczas zasady bezpieczeństwa (dystans oraz dezynfekcja rąk w przypadku korzystania z tego 

samego przedmiotu). 

 

2. Częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych. 

 

3. Do pomieszczeń socjalnych wstęp dozwolony jest wyłącznie dla pracowników. 

 

4. Dezynfekcja powierzchni (włączników, poręczy, klamek, blatów biurek,) przy użyciu środka 

dezynfekującego o zawartości alkoholu powyżej 60% następuje po każdych zajęciach. 

 

 

 



 

 

5. Obowiązek zachowania odległości 2 metrów między stanowiskami pracy. 

 

6. Maseczki ochronne oraz preparaty do dezynfekcji rąk zapewnia pracodawca. 

 

7. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych. Spotkania powinny być 

przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości 2 metrów pomiędzy 

osobami. Preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy. 

 

 

 

§6 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, współpracownika lub uczestnika zajęć 

zakażenia koronawirusem:  

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności  

w oddychaniu, osoba nie zostaje wpuszczona na teren GOK. Zostaje poinstruowana o jak najszybszym 

telefonicznym zgłoszeniu się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie dzwoniąc pod 

numer +48 605 942 223 i obowiązku ścisłego stosowania się do otrzymanych  od pracownika stacji instrukcji 

oraz poleceń. 

2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności  

w oddychaniu, u osoby przebywającej na terenie GOK-u, zostanie ona umieszczona (do czasu przyjazdu służb 

medycznych) w wyznaczonym, odizolowanym pomieszczeniu (wyposażonym w środki ochrony indywidualnej 

i płyn dezynfekujący) :  

• W budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Strzeleckiej 10 – sala kinowa 

• Sala przy ul. Krotoszyńskiej 12 – szatnia.  

3. Zgłoszenie incydentu do dyrektora Ośrodka Kultury, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym 

poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Ustalenie listy pracowników oraz uczestników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie  

w części/częściach GOK, w których przebywała osoba z objawami i zalecenie stosowania się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Osoba przebywająca w Gminnym Ośrodku Kultury, nie stosująca się do wytycznych dla funkcjonowania 

GOK w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiona prawa do korzystania 

z zajęć GOK.  

2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

w Kobylinie . 

3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.kobylin.naszgok.pl oraz 

www.facebook.com/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Kobylinie . 

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie  

Anna Rowicka, 27.05.2020 r.   

 

 

http://www.facebook.com/wronieckiosrodekkultury

