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REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY  
W GORZOWIE WLKP. W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 

Opracowano na podstawie: wytycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 maja 2020 roku, dotyczących 
funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce 

 
I. OGÓLNE ZASADY:  
 

1. Niniejszy regulamin jest wydany przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury  
w Gorzowie Wielkopolskim, w związku z panującym w kraju stanem 
epidemiologicznym oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa  
COVID-19. 
 

2. Regulamin obowiązuje do odwołania. 
 

3. Niniejszy regulamin wprowadza się w związku z ponownym otwarciem Miejskiego 
Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. oraz jego obiektów: 
 
- MCK Zawarcie, 
- Amfiteatr MCK, 
- Klub Kultury MCK Jedynka, 
- Klub Kultury MCK Zodiak/Klub Zodiak, 
- Inkluzywna Pracownia Edukacji Artystycznej, 
- Mała Galeria GTF - MCK 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom odwiedzającym instytucję oraz 
pracownikom MCK. 
 

4. Dostępność instytucji, ilość grup i maksymalną liczbę osób mogących przebywać  
w obiektach instytucji, tj. w: 
 
- MCK - ul. Drzymały 26, 
- MCK Zawarcie, ul. Wawrzyniaka 66a, 
- Małej Galerii GTF - MCK, ul. Chrobrego 4, 
- Inkluzywnej Pracowni Edukacji Artystycznej, ul. Chrobrego 13, 
- Klubie Kultury MCK Jedynka, ul. Chrobrego 9, 
- Klubie Kultury MCK Zodiak, ul. Słoneczna 62a, 
- Amfiteatrze MCK, ul. Drzymały, 
określa Dyrektor MCK w załącznikach do niniejszego Regulaminu. 
 

5. W obiektach Miejskiego Centrum Kultury obowiązuje zakaz przebywania osób  
z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, 
izolowaną lub poddaną kwarantannie; w takiej sytuacji zalecane jest pozostanie  
w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
- wezwanie pogotowia ratunkowego. 
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II. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ  

1. Przed wejściem głównym do każdego z obiektów Miejskiego Centrum Kultury 
umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie osób mogących przebywać 
jednocześnie w danym obiekcie. 

2. Przy wejściu głównym do wszystkich obiektów MCK umieszczone są numery telefonów 
do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do obiektów MCK muszą zdezynfekować dłonie lub 
założyć rękawiczki ochronne oraz muszą mieć zakryte usta i nos, a także nie 
przekraczać obowiązujących stref przebywania.  

4. Wprowadzony zostaje monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń  
sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 
i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.  

5. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące 
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 
uczestnicy zajęć nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących  
do dezynfekcji.  

6. Wszyscy pracownicy MCK zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony  
osobistej - jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 

7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są instrukcje z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk. 

8. Dezynfekcja toalet odbywa się na bieżąco.  

 
III. ZASADY UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH GRUP ZORGANIZOWANCYH 
ORGANIZOWANYCH W MIEJSKIM CENTRUM KULTURY 
 

1. Wszystkie osoby chcące wziąć udział w zajęciach zorganizowanych organizowanych  
w MCK zobowiązane są wypełnić wymagane oświadczenie (załącznik nr 1). 

2. Rodzic/opiekun prawny, który chce przyprowadzić dziecko do MCK, musi dostarczyć 
wymagane oświadczenie (załącznik nr 2). 

3. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach organizowanych przez MCK powinna być 
zdrowa - bez objawów chorobowych takich jak podwyższona temperatura, kaszel, 
katar. 

4. Dzieci przyprowadzane i odbierane są z MCK tylko przez jednego rodzica/opiekuna 
prawnego. 

5. Przed wejściem do MCK osoby uczestniczące w zajęciach, po uprzednim uzyskaniu 
zgody, będą miały dokonany pomiar temperatury ciała. Podwyższona temperatura 
eliminuje uczestniczenie w zajęciach. 

6. Pracownik MCK może także odmówić przyjęcia na zajęcia wtedy, gdy zauważy objawy 
chorobowe takie jak podwyższona temperatura, kaszel, katar. 
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7. Uczestnicy zajęć przed drzwiami do MCK i jego obiektów ustawiają się w miejscu  
do tego wyznaczonym z zachowaniem określonych odległości.  

8. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych osób należy zachować dystans 
społeczny w stosunku do pracowników MCK, jak i innych osób, wynoszący minimum  
2 m. 

IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZESTNIKA 
WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MCK: 

1. W każdym z obiektów MCK zostało wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone  
w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym można odizolować osobę  
w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 

2. Uczestnicy wydarzeń organizowanych w MCK i jego obiektach w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów koronawirusa powinni pozostać w domu i skontaktować się 
telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być 
zakażeni koronawirusem.  

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 
a także obowiązujących przepisów prawa. 

4. W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzeń organizowanych przez MCK w jego 
obiektach niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 
niezwłocznie odizolować go od pozostałych osób w miejscu do tego wyznaczonym  
i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz 
stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

5. Obszar, w którym poruszała się i przebywała dana osoba, należy poddać gruntownemu 
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie 
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.), a także zastosować się do indywidualnych 
zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 

6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 
przypadek. 

7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  
w części/częściach obiektu, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie  
i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych 
na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały 
kontakt z zakażonym. 

8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  
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V. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Osoby postronne nie mogą wchodzić do obiektów MCK ze względu na konieczność 
zachowania wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości w instytucji  
i jej obiektach.  

2. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki 
osoba przebywająca na terenie obiektów MCK zostanie umieszczone w izolatorium. 
(wydzielone pomieszczenie). W przypadku dzieci rodzic/opiekun zostaje 
poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania dziecka z MCK. 

3. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury, regulaminy i wzory oświadczeń,  
są dostępne na stronie internetowej MCK. 

4. W przypadku zakażenia koronawirusem instytucja będzie postępować zgodnie  
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem  15 czerwca 2020 roku. 
6. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony. 
7. Regulamin może zostać zmieniony przez Dyrektora MCK lub uzupełniony w miarę 

aktualnych wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
8. Do regulaminu dołączone są następujące załączniki:  

Załącznik nr 1 - oświadczenia uczestnika 
Załącznik nr 2 - oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 
Załącznik nr 3 - Regulamin Małej Galerii GTF - MCK 
Załącznik nr 4 - Regulamin Klubu Kultury MCK Jedynka 
Załącznik nr 5 - Regulamin Klubu Kultury MCK Zodiak/Pogodna Jesień 
Załącznik nr 6 - Regulamin MCK Zawarcie 
Załącznik nr 7 - Regulamin Inkluzywnej Pracowni Edukacji Artystycznej 
Załącznik nr 8 - Regulamin prób Gorzowskiej Orkiestry Dętej 
Załącznik nr 9 - Regulamin uczestnictwa w imprezach biletowanych obowiązujących  
w Amfiteatrze MCK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


