
Organizacja sekcji działu kultury Centrum Kultury i 
Sportu w Pruszczu Gdańskim 

Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

 

• Do zajęć w Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim (zwanym dalej 

CKiS) dopuszczone będą jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych (takich jak gorączka, katar, kaszel, duszności) oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych 

lub w izolacji. 

• Na terenie CKiS mogą przebywać wyłącznie uczestnicy odbywających się 

zajęć lub imprez oraz pracownicy.  

• Uczestnicy mogą być przyprowadzani i odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do 

i z CKiS opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Rodzice i opiekunowie 

przyprowadzający/odbierający uczestników mają zachować dystans społeczny 

w odniesieniu do pracowników CKiS oraz innych uczestników i ich rodziców 

wynoszący min. 1,5 m 

• Wszyscy przybywający do CKiS zobowiązani są do dezynfekcji (lub 

dokładnego umycia) rąk. W siedzibie CKiS przy każdym wejściu znajduje się płyn do 

dezynfekcji rąk. Dopuszcza się stosowanie własnego środka do dezynfekcji rąk. 

Zaleca się także mycie lub dezynfekcję rąk podczas zajęć.  

• Wszyscy przebywający w częściach wspólnych CKiS (korytarze) zobowiązani 

są do zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk.  

• Wszyscy przebywający na terenie CKiS zobowiązani są do zachowania 

1,5 metra dystansu między sobą. 

• Liczba osób mogących przebywać w poszczególnych pomieszczeniach jest 

ograniczona i wpływa na maksymalną ilość uczestników w poszczególnych grupach: 

o Pracownia plastyczna Pani Moniki – 10 osób, 

o Nauka gry na gitarze – 5 osób, 

o Szydełkiem i nitką – 10 osób, 

o Breakdance – 15 osób, 

o LogoSmyki – 15 osób, 

o Mała Akademia Teatralna – 15 osób, 

o Chór Miasta Pruszcz Gdański – 20 osób. 

• Instruktorzy mogą do pracy przychodzić jedynie bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

• Materiały niezbędne do prowadzenia zajęć wydaje instruktor. 



• Czas przebywania na terenie CKiS powinien być ograniczony do okresu 

niezbędnego do udziału w wydarzeniu lub zajęciach. 

• Pomiędzy zajęciami będą przerwy w celu przewietrzenia pomieszczeń. 

• Rodzice / opiekunowi powinni wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała 

uczestnika sekcji jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych.  

• W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia lub zajęć niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych (w szczególności: gorączka, katar, kaszel, 

duszności), uczestnik zostanie odseparowany zapewniając min. 2 m odległości od 

pozostałych osób, a rodzic / opiekun prawny zostanie o tym poinformowany 

i zobowiązany do jak najszybszego odebrania dziecka lub, w przypadku dorosłego 

uczestnika, odesłany do domu. 

• Pracownik CKiS ma prawo wezwać do opuszczenia placówki osoby 

niestosujące się do powyższych zaleceń 

• W CKiS obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu 

należy bezzwłocznie umyć lub zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania 

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

• Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą na zajęcia niepotrzebnych 

przedmiotów. 

 


