Wytyczne dla osób uczestniczących w zespołach ruchu artystycznego w Miejskim
Ośrodku Kultury w Świdniku w sezonie 2020/2021 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w
Polsce.
1. W zajęciach organizowanych przez MOK mogą uczestniczyć wyłącznie osoby bez objawów sugerujących
infekcję dróg oddechowych.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie na pierwszych zajęciach oświadczenia o braku oznak
zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie bądź izolacji wg załączonego wzoru (załącznik nr 1). W
przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni
(załącznik nr 2). Osoba bez oświadczenia nie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach.
3.Wprowadzone zostają limity osób przebywających w poszczególnych salach, stosownie do wytycznych
dotyczących zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych i artystycznych. Za przestrzeganie limitów
odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia. Limit osób na zajęciach dostosowany do powierzchni sali
wynosi:
- sala kameralna – maks. 20 osób
- pracownia taneczna – maks. 15 osób
- sala wokalna – maks. 15 osób
- sala muzyczna – maks. 5 osób
- pracownia ceramiczna – maks. 10 osób
- pracownia plastyczna – maks. 10 osób
- studio wokalne – maks. 5 osób
- pracownia fantastyki – maks. 10 osób
- kawiarenka artystyczna – maks. 10 osób
- sala na ul. Wyszyńskiego 14 - maks. 20 osób
- modelarnia – maks. 10 osób
4. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania czasu trwania zajęć z uwzględnieniem przerwy między
zajęciami wynoszącej minimum 15 minut, na zapewnienie wietrzenia mechanicznego lub grawitacyjnego
pomieszczenia oraz jego niezbędną dezynfekcję.
5. Uczestnicy przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem i opuszczają
budynek niezwłocznie po ich zakończeniu.
6.Zajęcia odbywają się w ściśle określonej sali, a przebywanie poza nią jest zabronione. W salach
zajęciowych i na korytarzach obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, z zastrzeżeniem pkt. 8.
7.Do budynku MOK wraz z uczestnikiem zajęć może wejść 1 opiekun wyłącznie w przypadku dzieci w
wieku do lat 5, w celu pomocy przebrania się w kostium sceniczny.
8. Zobowiązuje się, aby rodzic bądź opiekun nie wykazywał objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych, nie przebywał na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych oraz nie miał
kontaktu z osobami przebywającymi w kwarantannie bądź izolacji. Opiekun może wejść do budynku
zachowując zasady zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz przestrzegania dystansu społecznego. W
trakcie trwania zajęć opiekun nie może przebywać w budynku, w tym czekać pod drzwiami sali
dydaktycznej. W celu odebrania dziecka możliwe jest ponowne wejście do budynku po zakończeniu zajęć, w
czasie przerwy przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa zdrowotnego. Zabrania się rodzicom bądź
opiekunom wchodzenia do sali dydaktycznej.
9. Wszystkich uczestników zajęć obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po wejściu do sali
należy zdezynfekować ręce), zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i
ust.
10.Rekomenduje się noszenie maseczek lub przyłbic przez instruktorów oraz uczestników zajęć, z
wyłączeniem zajęć ruchowych.
11. Ograniczona zostaje możliwość korzystania z szatni. Mogą z niej korzystać samoobsługowo
uczestnicy zajęć z zachowaniem odstępu co drugi wieszak.
12. Uczestników zajęć zobowiązuje się do przestrzegania limitów dotyczących użytkowania toalet.
13. W przypadku niepokojących objawów instruktor zajęć lub pracownik MOK może dokonać pomiaru
temperatury uczestnikowi zajęć i w przypadku wskazania wartości powyżej 37oC przerwać zajęcia i
skierować uczestnika do izolatorium, jednocześnie zawiadamiając opiekunów dziecka i Kierownika Działu
Centrum Kultury.

