Zarządzenie nr 4/2020..
Dyrektora Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy
z dnia …22 września 2020 r...
W sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników
Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz osób korzystających z usług jednostki.
§1

W związku z ustawą z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875,
1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493.), mając na uwadze bezpieczeństwo wynikające z analizy
sytuacji w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem wprowadza się
Regulamin korzystania z pomieszczeń Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.
§2
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Załącznik
do zarządzenia nr ……4/2020…..
Dyrektora CEiK w Damnicy
z dnia 22.09.2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMIESZCZEO
CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY
W okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
z dnia 22 września 2020 r.
1. Na terenie Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz podległych świetlic mogą przebywad
wyłącznie osoby zdrowe. Osoby z objawami takimi jak: gorączka, uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, nie powinny przebywad na terenie obiektów
(dotyczy zarówno personelu jak i pozostałych użytkowników pomieszczeo).
2. W CEiK Damnica odbywad się mogą spotkania i zajęcia wyłącznie według ustalonego
harmonogramu.
3. Zajęcia i spotkania odbywają się po uprzednim dokonaniu zapisów u dyrektora jednostki oraz
ustaleniu harmonogramu wejśd do poszczególnych pomieszczeo (w tym pomieszczeo
świetlic).
4. Z uwagi na wspólne wejście do budynku CEiK w Damnicy z Gminną Biblioteką Publiczną
w Damnicy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie ustalonych godzin wejśd
na organizowane zajęcia i spotkania.
5. W obiekcie CEiK w Damnicy mogą przebywad wyłącznie pracownicy CEiK w Damnicy oraz
uczestnicy zajęd, spotkao i pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej Damnicy wraz ze swoimi
klientami.
6. Spotkania i zajęcia mogą odbywad się w pomieszczeniach zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) PARTER:
- Sala nr 1 (sala muzyczna) – 9 osób (włącznie z instruktorem/prowadzącym zajęcia)
- sala nr 2 (sala konferencyjna) – 26 osób (włącznie z instruktorem/prowadzącym zajęcia)
b) PIĘTRO:
- sala nr 1 (sala ślubów/muzyczna) – 7 osób (włącznie z instruktorem/prowadzącym zajęcia)
- sala nr 2 (sala językowa) – 11 osób (włącznie z instruktorem/prowadzącym zajęcia)
- sala nr 6 (sala spotkao GOPS/GKRPA) – 5 osoby (włącznie z instruktorem/prowadzącym
zajęcia)
- sala nr 7 (sala plastyczna) – 14 osób (włącznie z instruktorem/prowadzącym zajęcia)
- sala nr 8 (sala taneczna/aerobic) – 11 osób (włącznie z instruktorem/prowadzącym zajęcia)
c) BUDYNKI CEiK W DAMNICY – ŚWIETLICE:
- Świetlica w Mianowicach – 22 osób (włącznie z osobami prowadzącymi zajęcia)
- świetlica w Świecichowie – 20 osób (włącznie z osobami prowadzącymi zajęcia)
- świetlica w Domaradzu – 28 osób (włącznie z osobami prowadzącymi zajęcia)
6 a. wyjątek stanowią organizowane przez Urząd Gminy w Damnicy posiedzenia Gminnych
Komisji oraz organizacja Sesji Rady Gminy Damnica – wówczas za ilośd osób i zasady ich
przebywania w Sali konferencyjnej odpowiadają pracownicy Gminy Damnica, z zachowaniem
pozostałych zasad poruszania się w budynku CEiK w Damnicy.
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6 b. wyjątek stanowią Świetlice udostępniane są także osobom wynajmującym
te pomieszczenia na spotkania rodzinne (komunie, chrzciny, wesela, itp.) – liczba osób
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
6 c. w przypadku wynajmu pomieszczeo w budynkach CEiKna spotkania rodzinne (sala
konferencyjna, pomieszczenia świetlic) w pierwszym dniu roboczym od dnia wynajmu,
budynek zostaje wyłączony z użytkowania dla petentów instytucji.
Korzystanie z pomieszczeo odbywa się wyłącznie z ustalonym harmonogramem
z zachowaniem odstępów czasowych min. 15 minut w przypadku odbywania się zajęd w tym
samym pomieszczeniu.
Do odwołania obowiązuje również zakaz wnoszenia na spotkania/zajęcia rzeczy osobistych
nie związanych z prowadzonymi zajęciami/spotkaniami.
Przy wejściach do budynków CEiK w Damnicy oraz świetlic w Domaradzu, Mianowicach,
Świecichowie, Łebieniu zorganizowane są stanowiska do dezynfekcji rąk.
Obowiązki osób przebywających w budynkach i pomieszczeniach CEiK w Damnicy:
dezynfekcja rąk przed wejściem i wyjściem;
noszenia maseczki lub innej osłony nosa i ust podczas poruszania się na ciągach
komunikacyjnych w budynkach (nie ma obowiązku noszenia maseczki podczas zajęd w
przypadku zachowania obowiązujących odległości, szczególnie podczas zajęd w których
wyklucza się taką możliwośd – wokalne, itp.)
zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m, na schodach – co 8 stopni
nie gromadzenia się i nieprzemieszczania się bez powodu
przestrzegania zasad higieny – mycia rąk, kichania, kasłania,
stosowanie się do poleceo pracowników CEiK i prowadzących zajęcia
Pomieszczenia sanitarne wyposażone są w środki do higienicznego mycia rąk oraz instrukcje
mycia rąk.
W widocznym miejscu umieszczone są instrukcje zdejmowania i zakładania rękawiczek
i maseczki,
We wszystkich pomieszczeniach wprowadza się podwyższony reżim sanitarny,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
ciągów
komunikacyjnych
i
pomieszczeo
sanitarnohigienicznych polegający na:
a) częstym wietrzeniu używanych pomieszczeo (kilka razy dziennie);
b) przynajmniej raz dziennie mycie podłóg z detergentem oraz innych powierzchni
użytkowych;
c) dezynfekowaniu powierzchni dodatkowych kilka razy dziennie: blaty, klamki,
kontakty, klawiatury, włączniki, biurka, poręcz schodowa;
d) dezynfekcja wyposażenia i sprzętu na stanowiskach po każdej grupie/osobie;
e) dezynfekcja pomieszczeo sanitarnohigienicznych min. 1 raz dziennie.
Osoby sprzątające wyposażone są w rękawiczki jednorazowe oraz osłonę ust i nosa;
W obiekcie zapewnione jest pomieszczenie do odizolowania osoby chorej podejrzanej
o zakażenie koronawirusem.
W sytuacji wystąpienia incydentu przebywania w obiekcie osoby chorej, podejrzanej
o zakażenie koronawirusem należy:
a) niezwłocznie odizolowad ją od innych osób przebywających w placówce,
a w uzasadnionych przypadkach wezwad pomoc medyczną;
b) wstrzymad wejście innych użytkowników;
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c) powiadomid dyrektora CEiK w Damnicy;
ustalid obszar w którym przebywała i poruszała się osoba chora;
sporządzid wykaz osób z którymi osoba chora miała kontakt;
przeprowadzid mycie i dezynfekcję pomieszczeo ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.) oraz obszaru w którym przebywała osoba chora;
W widocznym miejscu w obiekcie umieszczone są numery telefonów:
a) Dyrektora CEiK w Damnicy,
b) Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupsku,
c) Służb medycznych.
Regulamin obowiązuje od dnia 28.09.2020 r. do odwołania jednocześnie traci moc
zarządzenie z dnia 08. czerwca 2020 r.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA ZAJĘĆ
CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY

Imię i nazwisko uczestnika zajęd: ……………………………………………………………………………………………
1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeostwa w trakcie epidemii COVID19 obowiązuje w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, nowe zasady higieny i nie
mam w stosunku do nich zastrzeżeo.
2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich
domowników i innych uczestników zajęd wraz z pracownikami jednostki, jak również
ich rodzinami.
3. Odpowiedzialnośd za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem mojego
dziecka/ moim w zajęciach w CEiK w Damnicy, oraz narażenie na zakażenie COVID-19
jest po mojej stronie.
4. Nie jestem ja ani moi najbliżsi /osoby zamieszkałe pod tym samym adresem/ objęci
kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
5. Oświadczam, że ja/moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki,
duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie/mojego dziecka: gorączka,
duszności, katar, kaszel, nie miało styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub
odbywały kwarantannę.
7. Ja/Moje dziecko nie będzie przynosiło na zajęcia żadnych przedmiotów z zewnątrz.
8. W przypadku gdyby u mnie/ mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy
chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników
jednostki, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.
9. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeo natychmiast powiadomię Dyrektora
jednostki oraz pracowników CEiK w Damnicy.

……………………………….…………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika zajęd

ZAJĘCIA …………………………………………………………………………………………………
Lp.

Imię i nazwisko uczestnika zajęć

Numer telefonu
Rodzica/
opiekuna
prawnego
dziecka

Data

Godzina
przyjścia
na zajęcia

Podpis dorosłego
Godzina
Uczestnika/ opiekuna wyjścia
Prawnego dziecka/ Z zajęć
Rodzica

Podpis dorosłego
UWAGI
Uczestnika/ opiekuna
Prawnego dziecka/
rodzica

