ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH I PRZEDSIĘWZIĘCIACH
KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI KLUB IM. JANA
KIEPURY.

Zasady stanowią uzupełnienie postanowień regulaminu korzystania z obiektów

1.

zarządzanych przez Miejski Klub im. Jana Kiepury w okresie pandemii COViD-19.
W zajęciach i przedsięwzięciach kulturalnych mogą uczestniczyć wyłącznie

2.

osoby zdrowe, które nie wykazują jakichkolwiek objawów klinicznych choroby, a w
szczególności infekcji układu oddechowego oraz które nie mają podwyższonej
temperatury ciała.
4. Uczestnikami zajęć i przedsięwzięć

kulturalnych nie mogą

być osoby

przebywające na kwarantannie lub objęte nadzorem epidemiologicznym.
5. Uczestnikami zajęć i przedsięwzięć kulturalnych nie mogą być osoby, które
przebywają w gospodarstwie domowym z osobą objętą kwarantanną lub nadzorem
epidemiologicznym.
6. Uczestnicy przedsięwzięć kulturalnych w dniu wydarzenia podpisują oświadczenie
uczestnika stanowiące załącznik nr 1 do zasad bezpieczeństwa.
7. Uczestnicy zajęć i przedsięwzięć kulturalnych samodzielnie zaopatrują się w środki
ochrony indywidualnej.
8. W zajęciach biorą udział wyłącznie uczestnicy zarejestrowani przez Miejski Klub
im. Jana Kiepury w ramach prowadzonych harmonogramów zajęć.
9. W przedsięwzięciach kulturalnych biorą udział osoby, które zakupiły bilet wstępu i
przy tej czynności zarejestrowały swoje dane osobowe.
10. Uczestnicy zajęć i przedsięwzięć kulturalnych zobligowani są do:
•

dezynfekcji dłoni natychmiast po wejściu do obiektu oraz przy opuszczeniu
obiektu.

•

używania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos.

•

Używania rękawic ochronnych.

•

Zachowania dystansu od innej osoby, zgodnie z aktualnymi przepisami lub
wytycznymi sanitarnymi.

11. Organizator legitymuje się uprawnieniem do przerwania zajęć / przedsięwzięcia
kulturalnego w przypadku stwierdzenia u uczestników nasilających się objawów
klinicznych choroby układu oddechowego.
12. Uczestnikom przedsięwzięć kulturalnych udostępnione zostanie 75% miejsc na
widowni. Organizator ustala zasady przydziału miejsc na widowni. Organizator
może podzielić widownię na strefy.
13. Organizator zapewnia wietrzenie i wentylowanie pomieszczeń zgodnie

z

wytycznymi sanitarnymi.
14. Osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu zostaną zobligowane do
opuszczenia obiektu Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury.

Załącznik nr 1

Oświadczenie uczestnika

Niniejszym oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą
zakażoną oraz nie przebywam na kwarantannie ani pod nadzorem
epidemiologicznym.
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