
 

                                                                  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2020 

                                                                                        Dyrektora MGOKiR 

                                                                                        z dnia 5 czerwca 2020 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ W MIEJSKO-GMINNYM 
OŚRODKU KULTURY I REKREACJI W MUROWANEJ GOŚLINIE 

w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2 
z dnia 5 czerwca 2020 r. 

 

1. Na terenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie mogą 
przebywać tylko osoby zdrowe. Zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi 
objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osoba chorą, zakażoną, izolowaną lub 
poddaną kwarantannie; dotyczy to zarówno pracowników jak i użytkowników. 

2. Przy wejściu do pomieszczeń Ośrodka zorganizowane jest stanowisko dezynfekcji rąk 
wyposażone w dozowniki z płynem do dezynfekcji oraz instrukcje dezynfekcji rąk. W 
widocznym miejscu umieszczone są instrukcje zakładania zdejmowania i maseczek 
oraz zakładania i zdejmowania rękawiczek. 

3. Każda osoba przebywająca w obiekcie ma obowiązek: 
- dezynfekowania rąk przed wejściem i wyjściem z ośrodka, 
- założenia i noszenia maseczki (lub innej osłony nosa i ust) oraz rękawiczek, 
- zachowania dystansu społecznego minimum 2 m,  
- przestrzegania zasad higieny  
- stosowania się do poleceń pracowników Ośrodka. 

4. Pomieszczenia sanitarnohigieniczne wyposażone są w środki do higienicznego mycia 
i suszenia rąk oraz instrukcję mycia rąk. 

5. W widocznym miejscu umieszcza się instrukcję zdejmowania i zakładania rękawiczek 
oraz zdejmowania i zakładania maseczki. 

6. We wszystkich pomieszczeniach wprowadza się podwyższony reżim sanitarny, ze 
szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń 
sanitarnohigienicznych polegający na: 
- częstym wietrzeniu pomieszczeń, minimum kilka razy dziennie, 
- myciu wodą z detergentem podłóg i innych powierzchni minimum 1 x dziennie, 
- dezynfekowaniu powierzchni dotykowych kilka razy dziennie (blaty, biurka, klamki, 
kontakty, klawiatury, włączniki i inne powierzchnie), 
- dezynfekowaniu wyposażenia i sprzętu na stanowiskach po każdej grupie/osobie. 

7. Personel sprzątający stosuje odzież ochronną, rękawiczki jednorazowe i osłonę nosa 
i ust. 

8. Procesy mycia i dezynfekowania pomieszczeń odbywają się wg ustalonego 
harmonogramu i są monitorowane poprzez prowadzenie zapisów w karcie 
pomieszczenia 

9. W obiekcie zapewnia się pomieszczenie do izolowania osoby chorej, podejrzanej o 
zakażenie koronawirusem. 

10.  W sytuacji wystąpienia incydentu przebywania w obiekcie osoby chorej, podejrzanej 
o zakażenie koronawirusem należy: 
- niezwłocznie odizolować ja od innych osób przebywających w placówce, a w 
uzasadnionych przypadkach wezwać pomoc medyczną, 
- wstrzymać wejście innych użytkowników, 
-powiadomić dyrektora Ośrodka i PSSE w Poznaniu, 
-ustalić obszar, w którym poruszała się osoba chora, 



- sporządzić wykaz osób, z którymi osoba chora miała kontakt, 
-przeprowadzić mycie i dezynfekcję pomieszczeń zgodnie z przyjętymi procedurami ze 
szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych i obszaru, w którym 
przebywała osoba chora. 

11. W widocznym miejscu w obiekcie umieszczone są telefony do: 
- dyrektora Ośrodka, 
- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, 
- służb medycznych. 

 
12. Grupy wznawiające działalność: 

• Klub Osiedlowy Zielone Wzgórza, Nowy Rynek 8 - sala o powierzchni 80 
m2 
- zumba – 8 osób 
- zajęcia zdrowy kręgosłup – 8 osób 

• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Mściszewska 10 – sala o 
powierzchni 120 m2 
- zajęcia taneczne – 12 osób 
- próby zespołu wokalnego „Una Canto” – 10 osób 
Sala muzyczna 
- indywidualna nauka gry na pianinie (1 uczeń – 1 instruktor) 
- nauka gry na gitarze – 5 osób 

 
13. PROCEDURY PRZED, W TRAKCIE I PO ZAJĘCIACH DOTYCZĄCE 

UCZESTNIKÓW I INSTRUKTORÓW 
-Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przekazanie podpisanego 

oświadczenia pracownikowi ośrodka (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).  

- Przed zajęciami każdy uczestnik oraz instruktor obowiązkowo dezynfekują 

ręce środkiem dezynfekującym umieszczonym w sali, w której odbywają się 

zajęcia. 

- Podczas zajęć należy zachować odległość pomiędzy obecnymi min. 3 m. 

- Należy ściśle przestrzegać ustalonych godzin zajęć. 

-Na zajęciach mogą przebywać wyłącznie: instruktor i uczestnicy. Zakazane jest 

zapraszanie gości, rodziców itp. 

- Podczas zajęć instruktor i uczestnicy nie muszą mieć maseczek ochronnych 

pod warunkiem zachowania odpowiedniej odległości min. 3 m. 

- Uczestnicy zajęć nie mają możliwości korzystania z szatni. 

- Przed i po zajęciach będzie prowadzone kompleksowe sprzątanie, mycie, 
wietrzenie sal oraz dezynfekcja sprzętów używanych podczas zajęć (pianino, 
stoły, krzesła), a także klamek i włączników świateł. 
- Odstępy czasowe pomiędzy zajęciami w jednej sali muszą wynosić minimum 

pół godziny. 

- W przypadku łamania powyższych zasad zajęcia mogą zostać zawieszone ze 

skutkiem natychmiastowym. 

 

14.  Niniejszy regulamin obowiązuje od 8 czerwca 2020 do odwołania. 

 


