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Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 17/2020  
Dyrektora Ośrodka Kultury Górna 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 
 
 

Regulamin zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2 
dla uczestników wydarzeń i zajęć organizowanych przez Ośrodek Kultury Górna i jego filię 

 
Uczestnicy wydarzeń i zajęć organizowanych przez OKG są zobowiązani do przestrzegania ustalonych 
poniżej zasad, tj. do: 

1. dezynfekcji dłoni bezpośrednio po wejściu na teren OKG, budynku siedziby lub filii 
2. złożenie pracownikowi Ośrodka w dniu wydarzenia, obowiązkowego pisemnego oświadczenia o 

tym, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa 
na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz pozostawienia danych 
kontaktowych. W imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie składa rodzic / prawny opiekun 
dziecka. Druk do pobrania ze strony Ośrodka lub należy wypełnić go bezpośrednio po wejściu na 
teren Ośrodka (konieczność posiadania własnego długopisu). 

3. zakrywania ust i nosa podczas całego pobytu na terenie budynku OKG lub jego filii (obowiązek 
samodzielnego wyposażenia w środki ochrony osobistej) 

4. zajmowania wyznaczonych zgodnie z reżimem sanitarnym miejsc, a w przypadku wydarzeń 
plenerowych – zachowanie odstępu 2 m pomiędzy osobami 
Obowiązek zachowania 2 m odstępu pomiędzy uczestnikami nie dotyczy osoby, która:  

− uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia 

− jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać 
się samodzielnie 

5.  Osoba z wyraźnymi objawami wskazującymi na podejrzeniem choroby SARS CoV-2  
(uporczywy kaszel, katar, duszność ) nie zostanie wpuszczona na teren OKG lub jego filii. Zostanie 
poinformowana o konieczności pilnego skontaktowania się z właściwym miejscowo 
Inspektoratem Sanitarnym. Ośrodek nie odpowiada za powstałe z tego tytułu straty. 

6. Wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do oznakowanych pojemników. 
 
 
 
 
Uczestnictwo w wydarzeniach i warsztatach jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego 
zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej  
– odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przyjmuje rodzic lub opiekun prawny dziecka.  
 
 
 
 

____________________ Podpis 


