
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  
W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY  

W KOMPRACHCICACH  (SOK) W OKRESIE EPIDEMII COVID – 19 

 

Podstawa prawna: 

- wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury  
w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce 

- zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w salach może 
przebywać ograniczona liczba osób (na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej  
10 m2).  

- w związku z trwającym remontem sali widowiskowej w obiekcie, przy zastosowaniu 
wszelkich zasad, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia a także 
zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz pracowników 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach od 15 czerwca 2020 r. uczestnicy mogą 
brać udział w zajęciach indywidualnych (instruktor + uczestnik) oraz grupowych do 7 osób 
(instruktor + 6 uczestników).  

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom: 

1. Rejestracja dzieci i młodzieży na zajęcia, przyjmowanie dokumentów  
i korespondencji wyłącznie do skrzynki pocztowej na zewnątrz budynku lub drogą 
elektroniczną na adres kontakt@sokkomprachcice.pl 

2. Ogranicza się przebywanie w SOK osób z zewnątrz i kontaktu między nimi. 
3. Budynek wyposażony jest w domofon, uniemożliwiający wejście do środka osobom 

niepożądanym.  
4. Przed wejściem do budynku SOK oraz przed salą, w której prowadzone są zajęcia 

znajduje się informacja o maksymalnej odbiorców mogących jednocześnie przebywać 
w SOK. 

5. Pracownicy z objawami choroby (kaszel, gorączka, duszności) oraz pracownicy 
mający kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem do czasu uzyskania 
ujemnego wyniki badania takiej osoby nie mogą przychodzić do SOK. 

6. Zauważenie objawów infekcji górnych dróg oddechowych u siebie lub u innych osób 
przebywających w SOK należy zgłosić dyrektorowi.  

7. Organizacja stanowisk pracy uwzględnia wymagany dystans społeczny między 
pracownikami (minimum 1,5 m) 

8. Zapewnia się wszystkim pracownikom środki ochrony indywidualnej (maseczki, 
rękawice jednorazowe, mydło oraz preparaty do dezynfekcji rąk) 

9. Wdraża się obowiązek częstych i dłuższych przerw celem wietrzenia mechanicznego 
pomieszczeń. 
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10. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania wewnętrzne. W razie konieczności 
spotkania przeprowadzone zostaną przy otwartych oknach z zachowaniem odległości 
minimum 1,5 m. Zmniejsza się liczbę pracowników korzystających ze wspólnych 
obszarów w danym czasie – każdy pracownik pracuje w oddzielnym pomieszczeniu. 

11. Przed rozpoczęciem pracy, po wejściu do SOK w wyznaczonym miejscu należy 
zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na tym stanowisku. 

12. W korytarzu przy wejściu do SOK znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji 
rąk, z którego należy korzystać każdorazowo podczas wejścia oraz wyjścia z budynku 
zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w tym miejscu. 

13. Środki zapobiegawcze (zużyte maseczki, rękawiczki, chusteczki) powinny być wrzucane do 
przeznaczonego to tego celu, opisanego pojemnika na odpady zmieszane znajdującego się  
w korytarzu przy wejściu do SOK 

14. Do dezynfekcji sprzętów i powierzchni używa się odpowiednich dopuszczonych do 
obrotu środków dezynfekujących. 

15. W trakcie dnia dezynfekowane są dodatkowo toalety, klamki, dozowniki na mydło 
oraz pojemniki na ręczniki papierowe 

16. Personel sprzątający przeprowadza pełną dezynfekcję sal (regularnie, kilka razy w 
ciągu dnia), w których prowadzone są zajęcia, powierzchni biurowych, ciągów 
komunikacyjnych w tym podłóg, klamek, włączników światła, blatów biurek, poręczy 
schodów, stołów, sprzętu nagłaśniającego, myszek, klawiatur komputerów oraz 
słuchawek telefonów. 

17. Wprowadza się rejestr prac porządkowych uwzględniający monitorowanie codziennej 
dezynfekcji powierzchni dotykowych (załącznik 1) 

18. Wszelkie informacje dotyczące aktualnych obowiązujących zasad przebywania  
i korzystania z pomieszczeń SOK zostaną upublicznione na stronie internetowej 
www.sokkomprachcice.pl  

19. Instrukcja prawidłowego sposobu dezynfekowania rąk znajduje się przy każdym 
pojemniku z płynem do dezynfekcji rąk. 

20. Instrukcje mycia rąk są dostępne przy umywalkach w toaletach. 
21. Instrukcje dotyczące bezpiecznego sposobu zdejmowania maseczek oraz rękawiczek 

znajdują się z widocznych miejscach na korytarzach w SOK. 
22. Ogranicza się wykorzystanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych 

dotykiem.  
23. Nie ma możliwości korzystania z szatni na terenie SOK.  
24. Ogranicza się liczbę osób przebywających w toaletach, które na bieżąco są 

dezynfekowane - jednorazowo w toalecie może znajdować się tylko jedna osoba. 
25. W Małej Sali (parter SOK) znajduje się obszar wyposażony w środki ochrony 

indywidualnej i płyn dezynfekujący w którym będzie można odizolować osobę  
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

26. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń. 

27. Obszar, którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami zostanie poddany 
rutynowej dezynfekcji oraz zastosowane zostaną zalecenie Państwowego 
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Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 
procedury. 

28. Numery do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych znajdują się na 
tablicach informacyjnych na parterze przy wejściu do SOK w widocznym miejscu.  

29. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z wytycznymi związanymi z zakażeniem 
koronawirusem.  

30. W SOK na bieżąco monitorowane są wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego  
i Ministra Zdrowia oraz stosuje się zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego przy wdrażaniu procedur bezpieczeństwa biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek.  

 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć: 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie oświadczenia oraz deklaracji  
(załącznik 2 i 3) 

2. W zajęciach indywidualnych wokalnych (instruktor – uczestnik) w pomieszczeniu 
(Sala Wokalna) z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów i poddaniem 
dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które 
je użytkują.  

3. W zajęciach indywidualnych instrumentalnych (instruktor – uczestnik)  
w pomieszczeniu (Sala Instrumentalna) z zachowaniem odległości co najmniej 2 
metrów i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni 
kontakt z osobami, które je użytkują.  

4. W zajęciach grupowych do 6 osób + osoba prowadząca (teatralne oraz wokalno-
instrumentalne) w pomieszczeniu (Świetlica SOK) z zachowaniem odległości co 
najmniej 2 metrów gdzie na jednego uczestnika przypada minimum 10 m2. 

5. Jeżeli charakterystyka zajęć na to pozwala – uczestnik zajęć zobowiązany jest do 
zasłaniania ust i nosa podczas trwania zajęć. 

6. Dzieci i osoby dorosłe z objawami infekcji nie mogą przychodzić do budynku SOK  
i uczestniczyć w zajęciach 

7. Po wejściu do SOK każdy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. Pojemnik z płynem 
do dezynfekcji oraz instrukcja dezynfekcji znajduje się w korytarzu przy wejściu do 
SOK w widocznym miejscu. 

8. W przypadku wystąpienia objawów infekcji u uczestnika zajęć podczas ich trwania, 
rodzice są informowani o tym fakcie a instruktor przerywa udział dziecka w zajęciach, 
odizolowuje dziecko w odrębnym pomieszczeniu (Mała Sala SOK) oraz niezwłocznie 
powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do 
wydanych instrukcji i poleceń. 

9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający uczestnika bądź uczestnik pełnoletni 
kontaktuje się z instruktorem SOK poprzez domofon przy czym na teren ośrodka 
wchodzi tylko uczestnik zajęć. Informacja o takim stanie rzeczy zamieszczona 
zostanie na drzwiach wejściowych SOK. 



10. Ze względów sanitarnych, rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku SOK, nie 
ma również możliwości czekania na dziecko w korytarzu SOK. 

11. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają dziecko punktualnie na wyznaczoną godzinę 
zajęć oraz punktualnie odbierają dziecko. 

12. Ustala się 15 minutowe przerwy między zajęciami pozwalające na zminimalizowanie 
kontaktów między uczestnikami zajęć.  

13. Uczestnicy zajęć nie przynoszą z sobą niepotrzebnych przedmiotów takich jak 
zabawki, pluszaki, słuchawki itp. 

14. Nie ma możliwości korzystania z szatni. 
15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania bezpiecznego dystansu społecznego 

między osobami przebywającymi w SOK. 
16. Ogranicza się liczbę osób przebywających w toaletach, które na bieżąco są 

dezynfekowane - jednorazowo w toalecie może znajdować się tylko jedna osoba. 
17. Każda sala, w której prowadzone są zajęcia jest wietrzona co 45 minut- w przerwach 

między zajęciami a jeżeli istnieje taka konieczność, również w trakcie zajęć. 
18. W przerwach między zajęciami, Instruktor SOK zobowiązany jest do dezynfekcji 

powierzchni i sprzętu w Sali wokalnej (mikrofony z gąbką – oddzielna dla każdego 
uczestnika zajęć, dezynfekowana po zajęciach).  

19. Ogranicza się wykorzystanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych 
dotykiem.  

20. Wprowadza się rejestr pracowników oraz osób przebywających w SOK w tym samym 
czasie i w tej samej części obiektu co osoba podejrzana o zakażenie w celu 
usprawnienia działań służb sanitarnych (załącznik 4). 

 

Załącznik 1 – Rejestr prac porządkowych 

Załącznik 2 – Deklaracja o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

Załącznik 3 – Oświadczenie o stanie zdrowia 

Załącznik 4 - Rejestr osób przebywających w Samorządowym Ośrodku Kultury  
w Komprachcicach 

 

 

 

 

 

 

 


