Załącznik nr 1 do Zasad uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach organizowanych i realizowanych
w budynku Natolińskiego Ośrodka Kultury SM „Wyżyny”.
Regulamin zajęć prowadzonych w NOK
podczas stanu zagrożenia epidemicznego SARS-Covid-19 w Polsce.
Obowiązujące zasady są zgodne z:
*Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. Poz. 964
z późniejszymi zmianami),
*aktualnymi wytycznymi sanitarnymi MKiDN i Głównego Inspektora Sanitarnego.
1. Każdy pełnoletni uczestnik, rodzic/opiekun nieletniego uczestnika zajęć prowadzonych w NOK
zobowiązany jest wypełnić i dostarczyć instruktorowi oświadczenie stanowiące załącznik nr 2
lub 3 do zasad uczestnictwa oraz zapoznać się z zasadami uczestnictwa w zajęciach
i wydarzeniach organizowanych i realizowanych w budynku Natolińskiego Ośrodka Kultury SM
„Wyżyny” w trakcie epidemii SARS-Covid-19 i świadomości pełnej odpowiedzialności za
dobrowolny udział w zajęciach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej i świadomości ryzyka na
jakie uczestnik lub dziecko jest narażony/e.
2. Na zajęcia należy przychodzić stosując środki ochrony indywidualnej, zakrywając usta i nos.
3. W miarę możliwości zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych.
4. Po wejściu na teren obiektu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.
5. Na zajęciach nie korzystamy z telefonów oraz innych urządzeń nie poddanych uprzednio
dezynfekcji.
6. Rodzic/opiekun prawny może wejść do budynku NOK z maksymalnie dwójką dzieci do lat 10
(jedno to uczestnik zajęć) i przebywać na terenie budynku tylko tyle czasu ile to konieczne. Dzieci
powyżej 10 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby – wchodzą bez opiekunów i osób
towarzyszących.
7. Skraca się czas przebywania w NOK na okres niezbędny dla udziału w zajęciach.
8. Ze względu na utrzymanie reżimu sanitarnego czekanie na dziecko na terenie NOK nie jest
możliwe.
9. Szatnie/przebieralnie przy salach są nieczynne. Prosimy na zajęcia ruchowe przychodzić już
przebranym. Po zajęciach prosimy o nieprzebieranie się ani na korytarzach ani w toaletach.
10. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przynoszenia i korzystania z własnych przyborów
(np: pędzelki, kredki, farby, nożyczki.)
11. Instruktorzy zobowiązani są do przestrzegania limitów osób przebywających w salach zgodnie
z informacjami wywieszonymi przed wejściem do każdej z nich.
12. Zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej mogą odbywać się
w pomieszczeniu, z zachowaniem dystansu zgodnie z wytycznymi sanitarnymi MKiDN i GIS, po
uprzednim poddaniu przez instruktora dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających
bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
13. Instruktor zobowiązany jest do wietrzenia pomieszczenia po każdych zajęciach. Przy czym czas
jednych zajęć nie może przekraczać 60 minut.
14. Czas trwania przerwy pomiędzy zajęciami ustala się na 0.5 godz. zegarowej z przeznaczeniem na
wietrzenie i dezynfekcję sali środkiem dezynfekującym.
15. Należy stosować się do poleceń personelu NOK w zakresie utrzymania reżimu sanitarnego.
16. Przestrzeganie przepisów zawartych w Regulaminie zajęć prowadzonych w NOK podczas stanu
zagrożenia epidemicznego SARS-Covid-19 w Polsce oraz stosowanie się do powyższych
informacji jest warunkiem wzięcia udziału w zajęciach odbywających się w Natolińskim Ośrodku
Kultury.

