Regulamin
Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie
dotyczący zasad przebywania i korzystania
z pomieszczeń przeznaczonych do zajęć
w KLUBIE MAYDAY, Głogów, ul. Perseusza 11.
Z uwagi na konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych w związku z ustawą z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374 ze zm. ), z dniem 01. 06. 2020 r. zobowiązuje się
osoby przebywające na terenie obiektu do przestrzegania poniższego Regulaminu.
1. W celu minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa i zapewnienia
bezpieczeństwa pracowników, współpracowników oraz odbiorców, wprowadza się
całkowity zakaz przebywania w sali zajęć osób z niepokojącymi objawami choroby
zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
2. Na jednego uczestnika zajęć w obiekcie zamkniętym musi przypadać co najmniej 10 m
kwadratowych w związku z tym w holu dolnym może przebywać:
maksymalnie 15 uczestników z wyłączeniem prowadzącego .
3. W sali nie może przebywać więcej niż 1 prowadzący na maksymalnie 15 uczestników.
4. W kontaktach z uczestnikami w sali należy zachować bezpieczną odległość
rekomendowaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 2 metry.
5. Przed rozpoczęciem pracy w sali należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem, następnie
zdezynfekować środkiem dezynfekującym.
6. Podczas kaszlu czy kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką którą
niezwłocznie wyrzucić do kosza i umyć ręce.
7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
8. Należy pamiętać o regularnej dezynfekcji stanowisk zajęć i powierzchni wspólnych w sali a
także o częstym i dokładnym myciu rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowaniu osuszonych
dłoni.
9. Uczestników zajęć na terenie sali obowiązuje zasłanianie nosa i ust za pomocą maseczki,
chusty, apaszki czy szalika ewentualnie przyłbicy w przypadku zachowania bezpiecznej
2 metrowej odległości wymóg ten nie jest konieczny.
10. Należy wdrożyć częstsze i dłuższe przerwy w zajęciach w celu wietrzenia mechanicznego i
grawitacyjnego sali.
11. Po każdych zajęciach nawet indywidualnych należy przeprowadzić wietrzenie sali.
12. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika czy
uczestnika, należy to niezwłocznie zgłosić do Dyrektora w celu odizolowania i odesłania
transportem indywidualnym do domu, powiadomienia właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej i stosowania się ściśle do wydawanych przez nią poleceń i instrukcji.
13. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie zastrzega sobie możliwość zmian w
Regulaminie.
14. Regulamin obowiązuje do jego odwołania.

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie:
76 727 25 94, 76 727 25 95
Całodobowy tylko przy zgłoszeniu o zaistnieniu zagrożenia zdrowia publicznego:
Głogów - 603 986 710
Wrocław - 604 883 227
Służby medyczne:
pogotowie- 999, tel. Alarmowy - 112

