
Wytyczne dotyczące funkcjonowania Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Serocku w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce 

 

W związku z wdrażaniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych  

z koronawirusem SARS-CoV-2 możliwe jest stopniowe, ograniczone przywracanie działalności 

domów, centrów i ośrodków kultury. Działania instytucji są dostosowane do indywidualnej, 

faktycznej sytuacji oraz warunków epidemicznych na jej terenie. 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku wznawia stacjonarną, statutową działalność  

w następujący sposób: 

- od 1 czerwca br. - zajęcia indywidualne, lekcje nauki gry na instrumentach,  

- od 8 czerwca br. - zajęcia artystyczno - ruchowe, wokalne, prowadzone w grupach liczebnie 

dostosowanych do przestrzeni obiektu. 

Wszystkie zajęcia zarówno indywidualne jak i grupowe będą się odbywać w oparciu  

o obowiązujące przepisy w zakresie ochrony podczas trwania pandemii Covid-19. Na bieżąco 

będziemy reagować oraz informować Państwa o kolejnych zmianach przepisów w zakresie 

działalności placówki. 

 

1.     Zabezpieczenia sanitarne – zajęcia indywidualne oraz grupowe w salach warsztatowych: 

 lekcje odbywają się zgodnie z harmonogramem z uwzględnieniem nowych 

wytycznych, 

 instruktor/ nauczyciel będzie przekazywał wskazówki przy użyciu wskaźnika   

         bądź pointera, 

 nauczyciel zachowa obowiązującą bezpieczna odległość 2 m podczas lekcji, 

 pobieranie nut i drukowanie oraz innych przedmiotów niezbędnych do prowadzenia 

zajęć, będzie odbywało się tylko w sekretariacie po uprzednim uzgodnieniu, 

 w holu przygotowany jest preparat dezynfekujący do rąk, 

 wszystkie przeznaczone do zajęć  sale posiadają powierzchnie  30 m – 150 m2,  

 sale widowiskowa, warsztatowe: muzyczna i plastyczna są klimatyzowane 

2. Obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu  dotarcia 

do obiektu docelowego, natomiast uczestnicy przebywający na terenie  obiektu nie mają 

obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu zajęć i opuszczeniu obiektu należy ponownie 

nałożyć maseczkę. 

3. Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na terenie obiektu rodziców/opiekunów 

uczestników zajęć – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających  

w tym samym czasie w danym miejscu.  

4. Na terenie obiektu (w miarę możliwości) wprowadza się odrębne drogi przemieszczania 

dla uczestników wchodzących i opuszczających obiekt.  

5. Przed pierwszymi zajęciami każdy uczestnik jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie 

zawierające krótki wywiad epidemiczny oraz zobowiązany do poinformowania instruktora  

o każdej zmianie stanu zdrowia. 

6. Przed zajęciami odbędzie się weryfikacja uczestników przez pracownika CKiCz poprzez 

zgłoszenie osób wchodzących na zajęcia (sprawdzenie listy obecności), dezynfekcja rąk, 

pomiar temperatury. 



7. Podczas zajęć nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC). 

8. Pomiędzy zakończeniem zajęć, a rozpoczęciem kolejnych zajęć przez uczestnika będzie 

obowiązywał 15-minutowy bufor czasowy, który zostanie wykorzystany na dezynfekcję 

sprzętu oraz pomieszczenia.  

9. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki”. Można ją zastąpić np. 

skinieniem głową. 

10. Każdy z uczestników zajęć jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk również  

po zajęciach. 

11. Po zakończeniu zajęć rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (unikanie 

gromadzenia się). 

 

Prosimy o uważne zapoznanie się i akceptację powyższej procedury.  

 


