
Procedury obowiązujące podczas zajęć organizowanych przez Lokalny 

Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu w okresie epidemii Covid-19. 

I. Zasady ogólne: 

1. Z dniem 13 lipca 2020r. Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota”  

w Zgłobniu organizuje zajęcia wakacyjne dla dzieci w filiach ośrodka. 

2. Liczba uczestników zajęć jest ograniczona zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie 

epidemii COVID-19 w Polsce, opracowanymi przez Narodowe Centrum 

Kultury po uzgodnieniu i akceptacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

4. Uczestnik zajęć przychodząc na zajęcia przynosi ze sobą wydrukowane  

i podpisane oświadczenie. W przypadku osób nieletnich oświadczenie 

podpisuje rodzic/opiekun prawny. 

Oświadczenie jest dostępne u instruktorów i w filiach Lokalnego Ośrodka 

Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu. 

5. Uczestnik zajęć powinien być zdrowy, bez objawów chorobowych. 

6. Pracownik Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu ma 

prawo dokonać pomiaru temperatury ciała uczestnika zajęć i w przypadku 

gdy temperatura będzie wyższa niż 37 stopni Celsjusza, może odmówić 

udziału uczestnika w zajęciach. 

7. Aby ograniczyć w sposób maksymalny obecność osób trzecich na terenie 

Domu Kultury, prosimy o niepozostawanie rodziców (opiekunów) dzieci 

podczas zajęć. W przypadku konieczności wejścia takiej osoby, musi ona w 

budynku nosić środki ochrony osobistej. 

8. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, na zewnątrz budynków LOK 

„Wspólnota” w Zgłobniu obowiązują zasady wynikające z wytycznych 

Ministerstwa w sprawie COVID-19. 

II. Zasady pobytu uczestników zajęć: 

1. Po wejściu do budynku uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk. 

Płyn do dezynfekcji dostępny jest przy wejściu. 

2. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia na zajęcia i bez 

uzasadnionej potrzeby nie pozostawania w budynku po zakończeniu zajęć. 

3. Podczas zajęć uczestnicy ograniczają spożywanie posiłków. Dozwolone 

jest tylko picie własnych napojów. 

4. W salach zachowujemy bezpieczną odległość. 

5. Uczestnicy nie zabierają ze sobą żadnych dodatkowych przedmiotów, 

niezwiązanych z zajęciami. 

III. Procedury dotyczące zasad higieny oraz utrzymywania czystości: 

1. Instruktor powinien regularnie przypominać uczestnikom o zasadach 

higieny. Podczas zajęć należy zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na 

powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, 

zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

2. Uczestnicy mają zapewniony stały dostęp do środków higieny osobistej 

w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, z których korzystają (mydło, 

płyn do dezynfekcji). Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialny jest 

pracownik LOK „Wspólnota” w Zgłobniu. 

4. Sale wietrzone są minimum raz na godzinę. 

5. Za utrzymanie czystości w LOK „Wspólnota” w Zgłobniu odpowiedzialni 

są przeznaczeni do tego pracownicy. 

6. Dyrektor LOK „Wspólnota” w Zgłobniu zapewnia sprzęt do prac 

porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania 

prac porządkowych. 

7. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz 

powierzchnie dotykowe czyszczone są regularnie, co najmniej 2 razy 

dziennie, z użyciem wody z detergentem lub środka dezynfekującego. 

Każdego dnia myte i odkażane są: blaty, siedziska, drzwi, poręcze krzeseł  

i powierzchnie płaskie, klamki, włączniki światła, poręcze i uchwyty. 

8. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji stosowane są zgodnie  

z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta. 

IV. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

1. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, 

kaszlu, gorączki niepełnoletni uczestnik zostanie umieszczony w izolatorium 

(wydzielone pomieszczenie), a rodzic/opiekun zostaje poinformowany 

telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania dziecka. Do czasu przybycia 

rodzica/opiekuna dziecko zostanie odizolowane od innych uczestników 

zajęć i pracowników. Należy również wstrzymać przyjmowanie kolejnych 

uczestników zajęć. 

2. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy 

pełnoletniego uczestnika zajęć: 

• osoba dorosła, która podczas pobytu w Domu Kultury zaobserwuje co 

najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu 

koronawirusem powinna: 

• osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę 

ochronną dla otoczenia, 

• jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją 

sanitarno-epidemiologiczną 

• do czasu otrzymania pomocy odizolować się od pozostałych uczestników  

i innych osób pracujących w LOK „Wspólnota” w Zgłobniu. 

• powiadomić Dyrektora  podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się do szpitala 

z oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli osoba ta nie 

posiada własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma 

możliwość wysłania karetki. 

• dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja lub szpital. 

3. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje 

skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na 

obecność wirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia  

o tym Dyrektora LOK „Wspólnota” w Zgłobniu, a następnie w porozumieniu 

podejmują dalsze kroki profilaktyczne. 

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego 

i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

www.gov.pl/web/koronawirus a także obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika zajęć 



Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika zajęć Lokalnego 

Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu. 

METRYCZKA: 

Imię i nazwisko uczestnika zajęć:……………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Szkoła: …………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL:……………………………………………………………………………………………………….. 

Wiek dziecka: ……………………………………………………………………………………………. 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon do rodziców/opiekunów prawnych:...……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie 

epidemii COVID-19 obowiązujące w Lokalnym Ośrodku Kultury 

„Wspólnota” w Zgłobniu. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka 

wirusem COVID-19, mnie, moich domowników i innych uczestników 

zajęć w budynku Domu Kultury LOK „Wspólnota” w Zgłobniu. Jestem 

świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na 

kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz z pracownikami 

jednostki, jak również ich rodzinami. 

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną  

z uczestnictwem mojego dziecka/moim w zajęciach LOK „Wspólnota” 

w Zgłobniu, oraz narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej 

stronie. 

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (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 miała ona styczności  

z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury 

mojej/mojego dziecka przed rozpoczęciem się zajęć oraz pomiar 

temperatury w trakcie ich trwania. 

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło na zajęcia żadnych zabawek ani 

przedmiotów z zewnątrz. 

9. W przypadku gdyby u mnie/mojego dziecka wystąpiły niepokojące 

objawy chorobowe zobowiązuje się do każdorazowego odbierania 

telefonu od pracowników LOK „Wspólnota” w Zgłobniu, odebrania 

dziecka w trybie natychmiastowym. 

10. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast 

powiadomię Dyrektora i pracowników LOK „Wspólnota” w Zgłobnbiu. 

Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu 

danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19 

11.  Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

dziecka w drodze na zajęcia i w czasie powrotu z zajęć oraz biorę na 

siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan zdrowia dziecka oraz 

osoby przyprowadzającej dziecko. 

12. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości zalecenia organizatora 

zajęć, zapoznałem się z procedurami funkcjonowania LOK 

„Wspólnota” w Zgłobniu w okresie pandemii COVID-19 i zobowiązuję 

się przekazać dziecku te zalecenia do przestrzegania. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ 

WIZERUNKU/DANYCH OSOBOWYCH 

 

 Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku 

mojego dziecka podczas zajęć, konkursów, wycieczek, 

imprez i uroczystości organizowanych przez Lokalny 

Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu oraz 

wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć 

na stronie internetowej LOK „Wspólnota” w Zgłobniu  

i innych mediach należących do jednostki, w tym: w 

kronice, tablicach ściennych, gazetkach, folderach oraz 

publikacjach prasowych dla celów działalności LOK 

„Wspólnota”  

w Zgłobniu i podległych placówkach. 

Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie  

z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani 

innych praw. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych tekst jedn. : Dz. U. z 2016r. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 Ja, niżej podpisany/na wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka  

Uczestnika zajęć w Lokalnym Ośrodku Kultury „Wspólnota” 

w Zgłobniu, w podanym niżej zakresie: imię, nazwisko, 

płeć, adres zamieszkania, szkołę, NR PESEL, nr telefonu, 

adres poczty elektronicznej, uczestnictwa w zajęciach 

artystycznych, kulturalnych sportowych i rekreacyjnych 

orgaznizowanych przez LOK „Wspólnota” w Zgłobniu. Dane 

te będą przetwarzane w celach kulturalno – 

wychowawczych i dydaktycznych oraz w ramach rekrutacji 

na zajęcia przez Administratora Danych, którym jest 

Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota”  

w Zgłobniu. Zgodę wyrażam dobrowolnie, mam 

świadomość możliwości wglądu w te dane oraz 

wprowadzenia zmian  z nowym stanem faktycznym, wiem 

że zawsze będę mógł/mogła wycofać zgodę przez 

zgłoszenie tego faktu Administratorowi Danych. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych tekst jedn. : Dz. U. z 2016r. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego/uczestnika zajęć 

 


