
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2020 z dnia 01.09.2020 roku 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie w sprawie 

ustalenia Wytycznych dla uczestników zajęć w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Sulejowie na czas epidemii COVID-19 

Wytyczne dla uczestników zajęć 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie 

na czas epidemii COVID-19 
 

1. Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego 
Inspektora Sanitarnego.  

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczestników zajęć oraz 
pracowników i instruktorów MOK w Sulejowie, w trakcie prowadzonych w nim 
zajęć w nowym roku szkolnym 2020/2021.  

 

1. W pomieszczeniach MOK obowiązuje zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczek, chust, 
przyłbic, itp. Z obowiązku zwolnieni są wyłącznie uczestnicy zajęć i tylko w trakcie trwania 
zajęć. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć, tuż po przyjściu do MOK-u obowiązkowo należy umyć dłonie 
wodą  
z mydłem, ewentualnie zdezynfekować ręce udostępnionym przez MOK płynem środkiem 
dezynfekującym. 

3. Na sali w MOK mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć + instruktor. 
4. Należy zachować bezpieczną odległość od instruktora i innych uczestników zajęć 

(rekomendowane  
1,5 m). 

5. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej 
wyrzucić chusteczkę do kosza, umyć i zdezynfekować ręce. 

6. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 
7. W przypadku podejrzenia u siebie koronawirusa bądź kontaktu z osobą zarażoną należy 

poinformować telefonicznie instruktora o zaistniałej sytuacji oraz zgłosić się do odpowiednich 
służb sanitarno-epidemiologicznych.  

8. Zajęcia w MOK trwają 45 minut z uwagi na konieczność wietrzenia i dezynfekcji sali oraz 
sprzętu  
przed kolejnymi zajęciami.   

9. Przed wejściem do MOK pracownik będzie badał temperaturę z użyciem bezdotykowego 
termometru. Przy stwierdzeniu temperatury równej lub wyższej niż 37,2ºC,

 
uczestnik nie 

będzie mógł brać udziału w zajęciach (w sytuacjach budzących wątpliwości pomiar 
temperatury będzie dokonywany trzykrotnie).

 

10. W przypadku stwierdzenia u dzieci jakichkolwiek objawów chorobowych, zostaną one 
umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu (IZOLATKA), a rodzice dziecka zostaną wezwani 
do ich natychmiastowego odebrania. 

11. Zabrania się przyprowadzania dziecka, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa 
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

12. Zabrania się przyprowadzania dziecka, które jest osłabione i ma objawy typu: katar, kaszel, 
bóle mięśni, itp. 

13. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania MOK będą przekazywane 
rodzicom i uczestnikom za pomocą strony internetowej, portalu Facebook. 

14. Osoby uczęszczające na zajęcia AEROBIK, STEPY i GIMNASTYKA ZDROWY 
KRĘGOSŁUP zobowiązane są do przynoszenia własnych mat do ćwiczeń.  

15. W przypadku, gdy u uczestnika zajęć lub pracownika MOK stwierdzono podejrzenie Covid-
19, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym podejmuje 
decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji 
pomieszczeń i przedmiotów. 

16. W przypadku płatności gotówkowych za zajęcia u kasjera, w biurze MOK może przebywać 
wyłącznie jedna osoba. 

17. Szatnia dostępna jest jedynie dla osób korzystających z form zajęć, w przypadku których 
zmiana obuwia/odzieży jest niezbędna (np. zajęcia taneczne). Rzeczy pozostawione w 



szatni są przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ( wszystkie rzeczy jednej 
osoby są na jednym wieszaku, również obuwie spakowane w worek, po zakończonych 
zajęciach zabieramy wszystkie rzeczy z szatni do domu, pracownik MOK dezynfekuje 
wieszaki przed kolejnymi zajęciami).  

18. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczestników na/z zajęć  mają 
zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 m.  


