Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników
CKiS

§1
1.Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Centrum Kultury i Sztuki w
Skierniewicach w trakcie epidemii COVID-19 dla Użytkowników oraz Pracowników CKiS, zwana
dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia bezpieczeństwa Użytkowników i
Pracowników CKiS, oraz określa warunki i zasady organizacji zajęć/pracy.
2. Procedura obowiązuje wszystkich Użytkowników oraz Pracowników przebywających na terenie
CKiS Skierniewice.

§2
Procedura obejmuje:
1.Zapewnienie bezpieczeństwa Użytkowników CKiS Skierniewice, w tym bezpiecznego dystansu
czasowo-przestrzennego i środków higieny dla Użytkowników oraz dezynfekcji powierzchni i zasobów.
2.Zapewnienie bezpiecznej obsługi Użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
3.Zapewnienie bezpieczeństwa Pracowników i współpracowników.
4.Zasady uczestnictwa i prowadzenia zajęć oraz postępowania z materiałami wykorzystywanymi przez
Uczestników CKiS Skierniewice.
5. Zasady udostępniania zasobów CKiS Skierniewice.
6.Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Użytkownika/Pracownika zakażenia
koronawirusem.

§3
Zapewnienie bezpiecznej obsługi Użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi Użytkowników preferowane jest rezerwowanie udziału w
zajęciach:
a. Za pośrednictwem rezerwacji poprzez portal Strefa Zajęć, stronę/e-mail CKiS,
b. W miarę możliwości opłacanie zajęć i zakupów biletów drogą on-line,
c. W miarę możliwości posługiwanie się kartą płatniczą,
2. Zaleca się dostosowanie do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. Szczegółowe wytyczne znajdują się w Regulaminach, dostępnych na stronie www.cekis.pl

§4

Zapewnienie bezpieczeństwa Pracowników i współpracowników.

1. Obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie Pracowników mających niepokojące objawy oraz po
kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie,
2. Tryb pracy i organizacja stanowisk muszą uwzględniać dystans przestrzenny między pracownikami
(min. 1,5 m),
3. Wytyczne dla pracowników:
a) Nie przychodzimy do pracy chorzy (z gorączką, kichający, kaszlący, itp.),
b) Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy, obowiązkowo należy umyć ręce wodą z
mydłem,
c) Zachowujemy bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5
metry); w przypadku dziennikarzy zaleca się podczas przeprowadzania rozmów/wywiadów
zastosowanie wymaganego zabezpieczenia,
d) Często i dokładnie myjemy ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce,
e) Podczas kaszlu i kichania zakrywamy usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
f) Staramy się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; zaleca się w miarę
możliwości zakrywanie nosa i ust,
g) Dokładamy wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po
zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka
telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka,
h) Regularnie czyścimy powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi
wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł,
i ) Jeżeli istnieje taka możliwość, unikamy dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej.

§5
Procedury postępowania
koronawirusem

w

przypadku

podejrzenia

u

Użytkownika/Pracownika

zakażenia

1. W przypadku stwierdzenia u osoby/Pracownika wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, gorączka, osoba nie będzie wpuszczona na teren placówki.
Zaistniały incydent należy zgłosić do Dyrektora CKiS.
2. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u Pracownika CKiS podczas pracy
zobowiązuje się kierowników jednostek do natychmiastowego odesłania takiej osoby do domu,
najlepiej własnym środkiem transportu, celem skontaktowania się z placówką POZ. O fakcie
należy poinformować Dyrektora CKiS.
3. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u małoletniego Użytkownika już w trakcie
zajęć CKiS, należy go przeprowadzić do oddzielnego pomieszczenia celem izolacji. Pracownik
CKiS przebywający w izolacji z osobą wykazującą objawy zakażenia, musi być wyposażony w środki
ochrony osobistej. Oboje czekają na przyjazd i odebranie dziecka przez rodzica/opiekuna.
Pomieszczenie jest następnie wietrzone i dezynfekowane.

5. Po opuszczeniu budynku przez osobę wykazującą objawy zakażenia, budynek zostaje poddany
dezynfekcji.

§6
Postanowienia końcowe
1. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych Zarządzenia może być czasowo lub na stałe pozbawiony
prawa do korzystania z oferty CKiS.
2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie Zarządzenia Dyrektora Centrum Kultury
i Sztuki w Skierniewicach.
3. Zaleca się na bieżąco śledzić bieżące komunikaty na stronie internetowej www.cekis.pl

