
REGULAMIN
prowadzenia zajęć Amatorskiego Ruchu artystycznego w budynku Monieckiego Ośrodka

Kultury w czasie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2
(zaktualizowany 26.06.2021)

1. W budynkach MOK mogą przebywać:
- osoby, które uczestniczą w zajęciach,
- instruktorzy, prowadzący zajęcia ,
- pracownicy MOK.

2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są przychodzić na zajęcia punktualnie na 5 min. przed ich rozpoczęciem.
Niedopuszczalne jest wcześniejsze gromadzenie się uczestników zajęć i ich opiekunów wewnątrz budynku.
Rodzice mają zakaz oczekiwania na dzieci w budynku instytucji.

3. Wszyscy uczestnicy zajęć są wpuszczani przez instruktora lub pracownika MOK do budynku na 5 min. przed ich
rozpoczęciem.

4. Osobom z przejawami choroby, tj. gorączka, kaszlem zakazuje się przychodzenia na zajęcia, a także
przebywania w budynku MOK. Jeśli objawy wystąpią podczas zajęć zostanie niezwłocznie wdrożona procedura
postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej (COVID -19).

5. Do budynku wszyscy uczestnicy zajęć wchodzą we własnych maseczkach ochronnych i przed ich rozpoczęciem
zobowiązani są do odkażania rąk płynem dezynfekującym ,znajdującym się przy wejściu.

6. W czasie zajęć artystycznych dopuszcza się nie korzystanie z maseczek ochronnych z jednoczesnym
obowiązkiem zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy uczestnikami zajęć.

7. Zaleca się ograniczenie tzw. „przebierania” do niezbędnego minimum, a w razie takiej potrzeby odbywa się ono
w miejscu wskazanym przez instruktora.

8. W razie potrzeby z toalety, w tym samym czasie, może korzystać tylko jedna osoba.
9. Podczas kaszlu i kichania uczestnik zobowiązany jest zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką-jak

najszybciej wyrzucić chusteczką do zamkniętego kosza i umyć ręce.
10. Uczestnik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
11. Po skończonych zajęciach uczestnik opuszcza budynek bez zbędnej zwłoki.
12. Wprowadza się 15 min. przerwy technicznej między kolejnymi zajęciami, w trakcie której instruktorzy

prowadzący zajęcia zobowiązani są o ile jest taka możliwość przewietrzyć użytkowane pomieszczenie.
13. Wykaz pomieszczeń MOK przeznaczonych do prowadzenia zajęć artystycznych z określeniem maksymalnej

liczby uczestników:

L
p. Pomieszczenie Maksymalna liczba

uczestników
1. Sala widowiskowa 15 + 4 instruktorów
2. Sala kameralna 5 + 2 instruktorów

14. Ustala się następujące drogi wejścia –wyjścia do poszczególnych pomieszczeń w budynku MOK:
- sala widowiskowa – wejście przez drzwi główne
- sala kameralna – wejście przez drzwi główne



OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z procedurami organizacji zajęć i pobytu dzieci, młodzieży i dorosłych

w Monieckim Ośrodku Kultury w warunkach zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 obowiązujące
od dn. 24.04.2020 r. (zaktualizowany 26.06.2021)

Imię i nazwisko uczestnika warsztatów: ............................................................................................................................

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestnika warsztatów: ……………………………………………………………………..

tel. Kontaktowy uczestnika warsztatów lub rodzica/opiekuna: ………………………………………………………………..

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2
obowiązujące w MOK oraz akceptuje nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników i innych
uczestników zajęć w MOK wirusem SARS-CoV-2. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych
informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z pracownikami jednostki, jak również
ich rodzinami.

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem mojego dziecka w zajęciach
w MOK oraz narażenie na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 jest po mojej stronie. W sytuacji zarażenia się na
terenie placówki nie będę wnosił/a skarg, zażaleń, pretensji do Dyrektora Monieckiego Ośrodka Kultury oraz
Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej
obecnie pandemii.

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną,
a każdy z domowników jest zdrowy.

5. Oświadczam, że ja/moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły
u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie/mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie
miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę.

7. Moje dziecko nie będzie przynosiło na zajęcia żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.

8. W przypadku gdyby u mnie/mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do
każdorazowego odbierania telefonu od pracowników MOK, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.

9. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię pracowników MOK.

10. Wyrażam zgodę na przekazanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mońkach danych
osobowych w przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

Mońki, dn. ………………………………

…………………………………………………............................
podpis rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika zajęć


