Regulamin korzystania z pomieszczeń Klubu Mieszkańca
administrowanego przez Dom Kultury Stare Babice
w stanie zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
Celem stworzenia niniejszego Regulaminu jest ograniczenie zagrożenia zakażeniem
wywoływanym przez wirusa SARS- CoV-2 na terenie Klubu Mieszkańca znajdującego się
w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Babicach przy ul. Polnej 40, administrowanego
przez Dom Kultury Stare Babice.
1. Każda osoba korzystająca z pomieszczeń Klubu Mieszkańca jest zobowiązana
do zapoznania się z treścią Regulaminu i do jego przestrzegania.
2. Za przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez Uczestników odpowiada Organizator
zajęć/spotkania, któremu Dom Kultury Stare Babice udostępnił pomieszczenia Klubu
Mieszkańca.
3. Do obowiązków Organizatora zajęć/spotkania należy w szczególności:
1) przygotowanie pomieszczenia i zapewnienie środków do dezynfekcji,
2) dbanie o zachowanie 2 m dystansu między Uczestnikami zajęć/spotkania,
3) egzekwowanie od Uczestników zajęć/spotkania zasad bezpieczeństwa
i higieny.
4. Należy unikać tworzenia się grup Uczestników przed zajęciami/spotkaniami, w ich
trakcie i po.
5. Nie zaleca się organizacji zajęć/spotkania dla osób znajdujących się w grupie
podwyższonego ryzyka.
6. Uczestnicy zajęć/spotkania są zobowiązani o punktualne przybycie na wyznaczoną
przez Organizatora godzinę i opuszczenie pomieszczeń Klubu Mieszkańca tuż po
zakończeniu zajęć/spotkania.
7. Uczestnik zajęć/spotkania, który wchodzi do Klubu Mieszkańca jest zobowiązana do
dezynfekcji rąk.
8. Podczas pobytu w Klubie Mieszkańca, ze względów bezpieczeństwa, zaleca się
zakrywanie ust i nosa.
9. Na terenie Klubu Mieszkańca może jednocześnie przebywać maksymalnie
20 osób.
10. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
którą powinno się jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
11. Organizator po każdym zakończeniu zajęć/spotkania zobowiązany jest do
przewietrzenia sali i dezynfekcji powierzchni oraz używanych przedmiotów.
12. W toalecie jednocześnie może przebywać tylko jedna osoba.
13. Okrycia wierzchnie należy zostawić tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
14. W Klubie Mieszkańca mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów
chorobowych i infekcji tj.: kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury.
15. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującego chorobę
COVID-19, Organizator zajęć/spotkania ma obowiązek udostępnić listę pozostałych
uczestniczących osób mających kontakt z osobą zakażoną i przekazania jej do
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
16. Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do
osób, które miały kontakt z zakażonym.
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