
Regulamin korzystania z sali widowiskowej w budynku ARTerii Centrum Kultury i Promocji                      

 w Ornontowicach oraz wydarzeń plenerowych podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19)

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Podstawą niniejszego regulaminu są:
2. Postanowienia Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

stanu epidemii (Dz. U. 2020 r., poz. 491) i związanych z nim wszystkich obowiązujących restrykcji;
3. Celem  niniejszego  regulaminu  jest  zminimalizowanie  ryzyka  wystąpienia  zakażenia  wirusem  SARS-CoV-2,  wywołującym  chorobę

COVID-19
4. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas spotkań, zajęć. 
5. Udział w zajęciach i spotkaniach odbywających się w  budynku ARTerii jest dobrowolny.

§ 2
Procedura uczestnictwa w zajęciach i spotkaniach

1. Osoby  uczestniczące  w  jakichkolwiek  zajęciach  i  spotkaniach  obowiązane  są  zachować  dystans  społeczny
w odniesieniu do innych osób oraz pracowników ARTerii wynoszący min. 1,5 metra.

2. Przy wejściu do Sali w budynku ARTerii każda osoba bezwzględnie ma obowiązek dezynfekcji rąk (środki do dezynfekcji udostępnione są
przy wejściu w widocznym miejscu). W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się mydła antybakteryjne.

3. Do szatni należy wchodzić pojedynczo.
4. Do budynku ARTerii mogą wchodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
5. Dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez dorosłe osoby zdrowe.
6. Jeżeli w domu osoby uczestniczącej w zajęciach  i spotkaniach w budynkach ARTerii przebywa osoba pozostająca na kwarantannie lub

izolacji w warunkach domowych, osoba taka ma zakaz wstępu do budynków ARTerii, ewentualnie należy uprzednio o takiej sytuacji
poinformować telefonicznie pracownika ARTerii.

7. Na terenie ARTerii nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.
§ 3

Procedura organizacji zajęć i spotkań w budynkach ARTerii

1. Sala,  w której  odbywają się spotkania lub inne zajęcia,  powinna być wietrzona przed, w trakcie i  po  przez korzystającego z sali  /
wynajmującego salę, co najmniej raz na godzinę.

2. Konieczne  jest  regularne  dezynfekowanie  często  używanych  powierzchni  użytkowych  i wyposażenia  wykorzystywanego  podczas
spotkań, w szczególności zaleca się:
- regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np. klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł,
- dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np. stolików.

3. Działania opisane w ust. 2 należy przeprowadzić po zakończeniu zajęć przez uczestnika lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć
lub spotkania przez następnego uczestnika lub kolejną grupę uczestników. 

4. W  pomieszczeniach  znajdują  się  instrukcje  prawidłowego  mycia  rąk,  dezynfekcji  rąk,  prawidłowego  zdejmowania  maseczki  oraz
prawidłowego zdejmowania rękawiczek. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach lub spotkaniach obowiązane są stosować się do tych
instrukcji.

§ 4
Szczegółowe wytyczne dotyczące wydarzeń/imprez plenerowych organizowanych przez 

ARTerię Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach 

1. Na  terenie  wydarzenia/imprezy  plenerowej  organizowanej  przez  ARTerię  uczestnicy  są  zobowiązani  do  zachowania  1,5-metrowej
odległości pomiędzy sobą. 

2. Osoby  te  powinny  zająć  przygotowane  miejsca  lub  usiąść  tak,  żeby  zachować  dystans  min.  2  m  od  innych,  niespokrewnionych
uczestników. 

3. W przypadku wyznaczenia terenu imprezy publiczność będzie wpuszczana na teren wydarzenia/imprezy wyznaczonym wejściem przez
osobę wyznaczoną przez Organizatora. 

4. Prosimy  o  zachowanie  szczególnej  ostrożności  podczas  wydarzeń  plenerowych,  zwrócenie  uwagi  na  dystans  społeczny,  dotykanie
powierzchni wspólnych oraz o częste dezynfekowanie dłoni. 

5. Osoby chore lub z jakimikolwiek objawami chorobowymi (także związanymi z uczuleniem np. na pyłki trawy, kwiatów itp.) prosimy o
pozostanie w domach. 

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest przy wejściu do budynków ARTerii oraz w biurze ARTerii.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 30 czerwca 2020 r.


