
Regulamin organizacji zajęć artystycznych w Centrum Kultury i Sztuki  
w Skierniewicach w trakcie epidemii COVID-19 

 
 

1. Decyzję o obecności uczestnika na zajęciach podejmują rodzice/opiekunowie prawni. 
2. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych,  

sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby  
zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno 
przyprowadzać  dziecka na zajęcia. 

3. W  zajęciach grupowych może brać udział  do 9 uczestników wraz instruktorem. Zajęcia 
odbywają się  w wyznaczonej i stałej sali. Minimalna przestrzeń do zajęć w pracowni nie 
może być mniejsza niż 10 m 2  na 1 osobę. 

4. W zajęciach indywidualnych w sali odległość pomiędzy stanowiskiem uczestnika  
a instruktorem powinna wynosić min. 2 m. 

5. Z sali, w której odbywają się zajęcia, powinny zostać usunięte wszystkie przedmioty i sprzęty, 
których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

6. Materiały wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane. 
7.  Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane. 

              Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 
              także w czasie zajęć. 

8.  Codziennie będą monitorowane prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
              utrzymywania w czystości sali zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 
              komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni     
              płaskich  w tym blatów w salach, klawiatur, włączników. 

9. Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą na zajęcia niepotrzebnych przedmiotów. 
10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci na zajęcia mają zachować 

             dystans społeczny w odniesieniu do pracowników CKiS oraz innych uczestników i ich     
             rodziców wynoszący min. 2 m. 

11. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej CKiS lub 
wyznaczonego  obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m 
od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 
środków ostrożności m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

12. Przed wejściem do CKiS będzie możliwość skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk. 
             Wszystkie osoby wchodzące do CKiS będą miały obowiązek dezynfekowania dłoni lub      
             założenia rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa oraz nie będą mogły przekroczyć    
             obowiązujących stref przebywania. 

13. Rodzice składają oświadczenie, w którym potwierdzają, że dzieci są zdrowe i wyrażają zgodę 
na mierzenie temperatury dziecku w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych. 

14. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum,  
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

15. Wszyscy pracownicy CKiS  są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej –   
             jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 

16. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się instrukcje z zasadami prawidłowego 
mycia  rąk i korzystania z dozowników z płynem do dezynfekcji rąk. 
Zostanie zapewniona bieżąca dezynfekcja toalet. 

 


