
 
Regulamin organizacji zajęć artystycznych w Centrum Kultury i Sztuki  

w Skierniewicach w trakcie epidemii COVID-19 
 

1. Każdy pełnoletni uczestnik/ opiekun uczestnika zajęć prowadzonych w CKiS 
 w Skierniewicach zobowiązany jest zapoznać się z Procedurą zachowania 
 bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach 

w trakcie epidemii COVID-19 dla użytkowników CKiS i świadomości pełnej 
odpowiedzialności za dobrowolny udział dziecka w zajęciach w aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej i świadomości ryzyka na jakie dziecko jest narażone. 

2. W zajęciach może uczestniczyć wyłącznie zdrowa osoba, bez objawów chorobowych, 
sugerujących infekcję lub chorobę zakaźną. 

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

4. 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. 1,5 m. 

5.  Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby - wchodzą bez opiekunów i      
osób towarzyszących. 

6. Zarówno w budynku CKiS Skierniewice jak i na zajęciach prowadzonych na zewnątrz 
obowiązuje zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m. 

7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej CKiS lub 
wyznaczonego  obszaru. 

8. W częściach wspólnych (ciągach komunikacyjnych, toaletach) CKiS obowiązuje nakaz 
zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. 

9.    W miarę możliwości zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych. 
10. Wszystkie osoby wchodzące do budynku CKiS mają obowiązek dezynfekowania dłoni 

              lub założenia rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa. 
11. Skraca się czas przebywania w CKiS na czas niezbędny do udziału w zajęciach. 
12. Ze względu na utrzymanie reżimu sanitarnego czekanie na dziecko na terenie instytucji nie 

jest wskazane. 
13.  Na zajęcia ruchowe należy przychodzić już w stroju sportowym. Po zajęciach prosimy 

o nieprzebieranie się ani na korytarzach ani  w toaletach. 
14. W zajęciach indywidualnych w sali odległość pomiędzy stanowiskiem uczestnika  

a instruktorem powinna wynosić min. 1,5 m. W zajęciach grupowych obowiązuje dystans 
1,5 m między uczestnikami. 

15.  Na zajęciach nie korzystamy z telefonów oraz innych urządzeń nie poddanych 
uprzednio dezynfekcji. 

16. Instruktorzy zobowiązani są do przestrzegania limitów osób przebywających w salach 
zgodnie z informacjami zawartymi w Procedurze zachowania bezpieczeństwa i zasad 
funkcjonowania Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach w trakcie epidemii COVID-19 
dla użytkowników CKiS. 

17. Czas trwania przerwy pomiędzy zajęciami ustala się na 10-15 min. z przeznaczeniem 
na wietrzenie i dezynfekcję sali środkiem dostarczonym przez CKiS. 

18. Materiały wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane. 
19. 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. 

20. 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. 

21. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się instrukcje z zasadami prawidłowego 
mycia  rąk i korzystania z dozowników z płynem do dezynfekcji rąk. 

22. Ustala się limit osób przebywających w następujących salach zajęciowych: 



 
• Sala Kameralna Klub Konstancja -  15 uczestników + instruktor 

• Sala Plastyczna Klub Konstancja - 8 uczestników + instruktor   

• Sala Szachowa Klub Konstancja  -  8 uczestników + instruktor 

• Sala Muzyczna Klub Konstancja  - 8 uczestników + instruktor 

• Sala Warsztatowa Akademia Twórczości - 6 uczestników + instruktor 

• Sala Akwarium Kinoteatr Polonez - 3 uczestników + instruktor 

• Sala Trójkąt Kinoteatr Polonez  - 12 uczestników + instruktor   

 
 

 
 

 

 
              

 
 


