
Procedury funkcjonowania pracowni artystycznych Sławieńskiego Domu Kultury w okresie 

epidemii Covid 19 I. 

 I. Zasady ogólne: 

1. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne bezpośrednio u 

prowadzących zajęcia lub w sekretariacie SDK .  

2. Uczestnik zajęć przychodząc na pierwsze zajęcia przynosi ze sobą wydrukowane i 

podpisane oświadczenie przez rodziców / opiekunów. Oświadczenie jest dostępne do 

pobrania ze strony Sławieńskiego Domu Kultury (www.sdk.slawno.pl) oraz w sekretariacie.  

3. Uczestnik zajęć powinien być zdrowy, bez objawów chorobowych.  

4. Pracownik SDK ma prawo dokonać pomiaru temperatury ciała uczestnika zajęć i w 

przypadku gdy temperatura będzie wyższa niż 37 stopni C, może odmówić udziału uczestnika 

w zajęciach.  

5. Aby ograniczyć w sposób maksymalny obecność osób trzecich na terenie SDK, prosimy o 

niepozostawanie rodziców (opiekunów) dzieci podczas zajęć. W przypadku konieczności 

wejścia takiej osoby, musi ona w budynku nosić środki ochrony osobistej . 

6. Dla oczekujących na dzieci przeznaczone jest miejsce na holu. 

II. Zasady pobytu uczestników zajęć w SDK  

1. Po wejściu do budynku uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji lub umycia rąk. Płyn do 

dezynfekcji dostępny jest przy wejściu.  

2. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia na zajęcia i bez uzasadnionej 

potrzeby nie pozostawania w budynku po zakończeniu zajęć.  

3. Zasady pobytu uczestników zajęć w poszczególnych pracowniach SDK:  

a) Pracownia plastyczna    

 – jednorazowo w pracowni może przebywać maksymalnie 8 uczestników + instruktor  

- każdy uczestnik pracuje przy indywidualnym stanowisku.  

b) Pracownia wokalna:  

- w pracowni wokalnej może przebywać maksymalnie 4 uczestników + instruktor  

c) Pracownia muzyczna:  

- zajęcia indywidualne – 4 uczestników + instruktor 

d) Sala baletowa: 

- na Sali jednorazowo może przebywać 25 uczestników + instruktor 

e) Pracownia teatralna: 

- na Sali jednorazowo może przebywać 15 uczestników + instruktor. 



 4. Podczas zajęć uczestnicy nie spożywają posiłków. Dozwolone jest tylko picie własnych 

napojów.  

5. W pracowniach zachowujemy bezpieczną odległość   ( 1,5 m)  

6. Uczestnicy nie zabierają ze sobą żadnych dodatkowych przedmiotów, niezwiązanych z 

zajęciami, w tym zabawek. 

7. Zalecana jest praca własnymi przyborami plastycznymi. 

 III. Procedury dotyczące zasad higieny oraz utrzymywania czystości w SDK: 

 1. Instruktor powinien regularnie przypominać uczestnikom o zasadach higieny. Podczas 

zajęć należy zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

 2. Uczestnicy mają zapewniony stały dostęp do środków higieny osobistej w 

pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, z których korzystają (mydło, płyn do dezynfekcji). 

Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialny jest pracownik SDK.  

3. Sale wietrzone są minimum raz na godzinę.  

4. Za utrzymanie czystości w SDK odpowiedzialni są przeznaczeni do tego pracownicy.  

5. Sławieński Domu Kultury zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i 

myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.  

6. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) umyte codziennie, powierzchnie 

dotykowe czyszczone są regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, z użyciem wody z 

detergentem lub środka dezynfekującego. Każdego dnia myte i odkażane są: blaty, siedziska, 

drzwi, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, klamki, włączniki światła, poręcze i uchwyty.  

7. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji stosowane są zgodnie z wytycznymi i 

zaleceniami podanymi przez producenta.  

IV. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19  

1. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być uczestnik i pracownik SDK, u którego 

występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy kaszel, ból mięśni, problemy z 

oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 38 st. C. U dzieci objawy zakażenia mogą 

przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.  

2. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki 

niepełnoletni uczestnik zostanie umieszczony w izolatorium (wydzielone pomieszczenie), a 

rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania 

dziecka z SDK. Do czasu przybycia rodzica/opiekuna dziecko zostanie odizolowane od innych 

uczestników zajęć . 

3. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy pełnoletniego uczestnika 

zajęć: a) Osoba dorosła, która podczas pobytu w SDK zaobserwuje co najmniej jeden z 

objawów mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:  



• osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla 

otoczenia,  

• jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarnoepidemiologiczną  

• do czasu otrzymania pomocy odizolować się od pozostałych uczestników i innych osób 

pracujących w SDK,  

4. W przypadku wystąpienia u pracownika SDK będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy: 

  niezwłocznie odsunąć go od pracy,  

 wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczestników zajęć,  

 powiadomić właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować 

się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.  

 powiadomić dyrektora SDK.  

 


