Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4
Procedura organizowania spotkań, szkoleń, warsztatów w Gminnym Ośrodku Kultury
w Górnie .
1. W Gminnym Ośrodku Kultury i w filiach przebywają pracownicy i GOK w Górnie.
2. Dezynfekcja miejsca, w których odbywają się zajęcia, po każdym ich przeprowadzeniu.

Procedura postępowania pracowników w Gminnym Ośrodku Kultury w Górnie w trakcie
epidemii COVID-19 w Polsce.
1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce
wodą z mydłem.
2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas
wykonywania obowiązków.
3. Zachować bezpieczną odległość od uczestników zajęć i współpracowników
(rekomendowane są 2 metry).
4. Po każdorazowym spotkaniu (szkoleniu) należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
5. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą
się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min.
60%).
6. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
8. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie
po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych,
jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
9. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają
się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
10.Stosować Procedurę utrzymywania odległości i osłaniani ust i nosa.

Procedura postępowania z uczestnikami zajęć, szkoleń, warsztatów, spotkań w Gminnym
Ośrodku Kultury w Górnie .
1. Informacja o maksymalnej liczbie osób mogących jednocześnie przebywać w GOK
zawieszona na drzwiach do każdego pomieszczenia
2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby, które wcześniej zapisały się na zajęcia
3. Zajęcia prowadzone na otwartej przestrzeni w miejscowości Krajno-Parcele z zachowaniem
odległości pomiędzy uczestnikami 2 m, dopuszczalna liczba - osób 12 osób i jeden opiekun
4. Zajęć prowadzone w obiektach zamkniętych na jednego uczestnika musi przypadać co
najmniej 10 m2 w placówkach GOK w Górnie przewidywana liczba osób to:
a. 12 osób + 1 osoba prowadząca w GOK w Górnie
b. 12 osób + 1 osoba prowadząca w GOK w Krajno Parcele
c. 16 osób + 2 osoby prowadzące w świetlicy w Skorzeszycach

5. Obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkich uczestników zajęć.
6. Indywidualne zajęcia (prowadzący - uczestnik) w pomieszczeniu, z zachowaniem
odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających
bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
7. W widocznym miejscu przed wejściem do sali zamieszczona informacja o maksymalnej
liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w ośrodku kultury, świetlicach.
8. Korzystanie z multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (ekrany dotykowe)
wyłącznie za zgodą instruktora
9. W każdym pomieszczeniu wywieszona instrukcja sanitarno-higienicznych dotycząca mycia
rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcje dezynfekcji rąk.
10. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy wejściu, zakładanie rękawic ochronnych oraz
zakrywanie usta i nos.
11. W pierwszym korytarzu w budynku dostępne środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne).
12. Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarno-higienicznych dotyczących mycia
rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.
13. Ograniczenie możliwości korzystania z szatni .
14. Wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń po każdych grupowych i indywidualnych
zajęciach
15. Bieżąca dezynfekcja toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w
pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często
dotykanych powierzchni.
Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
u pracownika/obsługi/klienta
1. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie

koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy i odesłać transportem
indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo-powiatową stację
sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
2. Osoba ta oczekuje na transport w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu,
3. Ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami,
oraz przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
4. Informacja o aktualnych zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń GOK w
Górnie dostępna na stronie internetowej

