
REGULAMIN 
FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SUSZCU  

 

§ 1 
Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie: 

 
1.  Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do sali, pracowni itd. informacji  
       o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w ośrodku kultury. 
2.  Umieszczenie w różnych częściach obiektu, w widocznych miejscach – informacji, że rekomenduje  
       się: zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (minimum 2 metry) oraz dezynfekowanie  
       rąk. 
3.  Zapewnienie odbiorcom środków do obowiązkowej dezynfekcji przy wejściu do budynku oraz  
       w toalecie (płyny dezynfekcyjne, mydło). Każda osoba, chcąca wejść do budynku GOK lub remizo- 
       świetlicach musi być wyposażona w maseczkę/przyłbicę  oraz zobowiązana jest do dezynfekcji rąk  
       przy pomocy płynów znajdujących się na specjalnych stanowiskach przy drzwiach. 
4.  Brak możliwości korzystania z przestrzeni korytarzy, poczekalni przez osoby z zewnątrz. 
5.  Osoby, u których w ostatnich 14 dniach stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała, kaszel, 
       duszności, inne objawy złego samopoczucia i/lub choroby nie mogą przebywać w budynku GOK  
       i remizo-świetlic.  
6.  Osoby, które w ostatnich 14 dniach miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, przebywającą na  
       kwarantannie nie mogą przebywać w budynku GOK i remizo-świetlic. 
7.  Utworzenie tymczasowego stanowiska do obsługi osób z zewnątrz, wygrodzonego przesłoną oraz  
       wyposażonego w środki do dezynfekcji rąk. Możliwość przebywania 1 osoby przy stanowisku do  
       obsługi.  
8.  Wszelkie płatności należy regulować przelewem, na konto nr: 42 8456 1019 2001 0004 0022   
       0001, BS Żory Oddział w Suszcu lub elektronicznie poprzez terminal płatniczy na stanowiska do  
       obsługi osób z zewnątrz.  
9.  Terminal płatniczy każdorazowo powinien zostać zdezynfekowany przez pracownika GOKu. 
10.  W obiektach zostały wyznaczone toalety, z których mogą korzystać wyłącznie pracownicy  
       Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu: 

a. w budynku GOK na pierwszym piętrze;  
b. w remizo-świetlicy w Rudziczce przy kuchni; 
c. w remizo-świetlicy w Mizerowie na pierwszym piętrze przy kuchni. 

11.  Toalety dla osób z zewnątrz: 
a. w budynku GOK znajdują się na parterze budynku.  
b. w remizo-świetlicy w Rudziczce znajdują się przy sali.  
c. w remizo-świetlicy w Mizerowie znajdują się na parterze budynku.  

12.   Wprowadza się ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach do 1 os. oraz wyłączenie 
        niektórych kabin (co druga kabina czynna).  
13.    Wyłączeniu z użycia podlegają suszarki nadmuchowe. W toaletach dostępne są  
         jednorazowe ręczniki papierowe.  
14. Ograniczenie liczebności odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów w celu  
         przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.  
15. Upublicznienie na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji informacji  
         o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń ośrodka kultury  
         w związku z prowadzoną działalnością statutową. 
16.    Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia rąk,  
         zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także  
         instrukcji dezynfekcji rąk.  



17.    Monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem  
         dezynfekowania powierzchni dotykowych czyszczenia powierzchni wspólnych, 
         np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, balustrady, blaty, regularnego wietrzenia przestrzeni  
         oraz bieżącej dezynfekcji toalet.  
18.    Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn  
         dezynfekujący) pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
         stwierdzenia objawów chorobowych. 
19.    Zasady korzystania z obiektów Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu przez osoby  z zewnątrz  
         zostały uregulowane w Regulaminie uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-artystycznych,  
         Regulamin uczestnictwa w półkoloniach oraz Regulaminie korzystania z obiektów Gminnego  
         Ośrodka kultury w Suszcu w trakcie najmów. 
 
 
 

§ 2 
Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika/osoby z zewnątrz  
 

1.  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy,  
       powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną,  
       oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  
       i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 
2.  W przypadku wystąpienia u pracownika/współpracownika wykonującego swoje zadania na  
       stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy  
       niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym (prywatnym,  
       sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik ten powinien oczekiwać 
       na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od  
       innych osób.  
3.  Funkcja pomieszczenia izolacyjnego, przeznaczonego dla osób mających objawy chorobowe, jest  
       przypisana do: 

a. w budynku GOK  - sali nr. 45 
b. w remizo-świetlicy w Rudziczce – szatni 
c. w remizo-świetlicy w Mizerowie – sali zajęciowej 

       Sala jest zaopatrzona w środki do dezynfekcji, rękawiczki oraz maski jednorazowe. 
4.  Należy ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami,  
       przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekować powierzchnię dotykową (klamki,  
       poręcze, uchwyty itp.). 
5.  Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora  
       Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę  
       zaistniały przypadek. 
6.  Należy ustalić listę pracowników oraz innych osób, o ile to możliwe, przebywających w tym  
       samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie,  
       ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych. 
 
 
 


