
 

     
 

 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU  

W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY „Kamyk” 

 

DO PRZESTRZEGANIA PROCEDURY ZOBOWIĄZANI SĄ : 
 wszyscy uczestnicy zajęć, rodzice (opiekunowie), pracownicy i instruktorzy MOK. 

 

1. a) W zajęciach mogą brać udział wyłącznie uczestnicy zdrowi, nie wykazujący objawów choroby  

w tym infekcji górnych dróg oddechowych. 

b) W zajęciach nie może uczestniczyć osoba, jeżeli w jej domu ktokolwiek jest objęty kwarantanną. 

 

2. Dzieci mogą być przyprowadzane tylko przez osoby zdrowe.  

Rodzic nieletniego uczestnika nie może wchodzić do Sali, w której odbywają się zajęcia. 

 

3. Osoby przyprowadzające dziecko muszą mieć zasłonięte usta i nos. 

 

4. Uczestnik zajęć musi mieć zasłonięte usta i nos do momentu wejścia do sali, w której odbywają się zajęcia,  

a w niej może przebywać bez maseczki z zachowaniem wymaganego dystansu. 

 

5. W każdej sali jest dozownik z płynem do dezynfekcji, z którego każda osoba wchodząca do sali ma obowiązek 

skorzystać (zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją). 

 

6. Instruktor jest zobowiązany do wywietrzenia sali po każdych zajęciach, zdezynfekowania  klamek do drzwi, 

poręczy oraz stołów. 

 

7. Nie wolno wnosić na salę zajęć okryć wierzchnich. Należy je zostawić w szatni na parterze korzystając z co 

drugiego wieszaka. 

 

8. Z szatni damskiej przy sali baletowej mogą korzystać jednocześnie 3 osoby, z męskiej  2 osoby,  

wyłącznie w celu zmiany odzieży, rzeczy osobiste należy pozostawić w szatni na parterze. 

 

9. W przypadku zajęć gimnastycznych uczestnik jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z osobistej karimaty. 

 

10. Instruktor mając wątpliwości co do stanu zdrowia uczestnika może wykonać pomiar temperatury ciała za pomocą 

dostępnego w ośrodku termometru (bez rejestracji wyniku). W przypadku temperatury powyżej 37,5℃ jest 

zobowiązany do wezwania opiekuna nieletniego uczestnika lub poproszenia o opuszczenie zajęć dorosłego 

uczestnika. W oczekiwaniu na opiekuna, nieletni uczestnik będzie pod opieką instruktora merytorycznego. 

 

11. Na sali baletowej może przebywać jednocześnie do 30 osób dorosłych, lub do 35 osób poniżej 13 roku życia. 

 

12. Na sali rytmiki może przebywać jednocześnie do 15 osób dorosłych, lub do 20 osób poniżej 13 roku życia. 

 

13. W pozostałych salach „Kamyka” może przebywać jednocześnie do 17 osób. 
 


