Ogólne zasady funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich w trakcie epidemii
Covid-19
Decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy w instytucji
w obecnym reżimie sanitarnym została podjęta w porozumieniu z organizatorem i zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 r. dotyczącymi
funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
Cel wdrażania procedur:
1. kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej
sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych;
2. minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością
Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich;
3. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników Miejskiego Domu Kultury
w Piekarach Śląskich oraz użytkowników.
Obowiązujące zasady w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich:
Udział widzów w seansie filmowym lub imprezie kulturalnej jest dopuszczalny pod warunkiem:
1. Zachowanie dystansu społecznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
3. Obowiązkowego zakrycia ust i nosa przez użytkownika – każdy uczestnik ma obowiązek
samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
4. Ustawianie się kolejek z zachowaniem dystansu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Opuszczanie sali przez widzów z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.
6. Zużyte środki ochrony osobistej; maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez
osoby zdrowe wyrzucać należ do przeznaczonych do tego pojemników.

7. Osoba kupująca bilet na seans filmowy lub wydarzenie winna być świadoma pełnej
odpowiedzialności za korzystanie z usług Miejskiego Domu Kultury w Piekarach
Śląskich oraz tego, że mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych
wszelkich środków ochronnych na terenie MDK może dojść do zakażenia COVID – 19.
8. Zakup biletu jest równoznaczny z oświadczeniem, że w sytuacji zarażenia się na terenie
MDK kupujący nie będzie wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego
będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej
sytuacji w kraju.
Ponadto:
1. Zachęca się do korzystania z zakupu biletów on-line.
2. Zachęca się do korzystania z biletów elektronicznych w telefonach.
3. Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie zakupu biletów on line) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są
w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną
4. Udostępnia się widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na sali. Rzędy powinny być
zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
a.
uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,

b.

jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
c.
osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
5. Publiczność winna być usytuowana w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów,
a w przypadku występów wokalnych – min. 6 metrów.
6. Obsługa wydarzenia lub seansów filmowych kontroluje przepływu publiczności i należy
bezwzględnie stosować się do jej poleceń.
Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia:
1. Przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy następuje wietrzenie i wentylowanie obiektów
zamkniętych
2. Zachowanie higieny stref dla publiczności oraz zaplecza uwzględnia:
a.
środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy, m.in. w toaletach
oraz przy wejściach na teren imprezy i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób
z niepełnosprawnością;
b.
udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet i organizacja przedsięwzięcia tak,
aby móc zachować wymagany dystans;
c.
wyłączenie z użytkowania co drugiego pisuaru, co umożliwia zachowanie
odpowiedniego dystansu społecznego;
d.
udostępnienie w miarę możliwości bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe
- nie zaleca się używania suszarek do rąk;
e.
oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej,
f.
umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia i dezynfekcji rąk według
rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci
(odpowiednia wysokość);
g.
sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę.
3. Wyłączenie z użytku szatni.
Uczestnictwo w seansie filmowym lub wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją powyższych zasad
których zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
Niniejsze procedury dostępne są do wglądu na stronie internetowej Kina Zacisze oraz na terenie
Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich.

