Regulamin Chełmińskiego Domu Kultury
opracowany na podstawie wytycznych dotyczących funkcjonowania domów,
centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce
obowiązujący od 6 czerwca 2020 r.

INFORMACJE DLA ODBIORCÓW
Chełmiński Dom Kultury w dalszym ciągu:
1. Utrzymuje w możliwie jak najszerszym stopniu działalność statutową w sieci.
2. Poszukuje i prowadzi inne formy działalności nie wymagające bezpośrednich
kontaktów z publicznością .
3. Wstrzymuje do odwołania, organizację wydarzeń dla grup większych niż 150 osób
(debat, spotkań, koncertów, wernisaży, finisaży, konferencji, eventów plenerowych,
przeglądów, targów), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online.
Najważniejsze wytyczne dotyczące realizacji zajęć w Chełmińskim Domu Kultury:
1. Koordynatorem do spraw zdrowotnych jest Dyrektor. Jego zadaniem jest dbałość
o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stały kontakt z wyznaczoną osobą
z właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.
2. Maksymalna ilość osób mogąca przebywać w Chełmińskim Domu Kultury zgodnie
z wytycznymi w odniesieniu do ogólnej powierzchni użytkowej to 26.
3. Ilość osób w poszczególnych pomieszczeniach ustalana jest bezpośrednio
z instruktorami z uwzględnieniem wytycznych, gdzie na jednego uczestnika musi
przypadać co najmniej 10 m2.
4. Możliwe jest prowadzenie indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu
edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości
co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających
bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
5. Z każdym instruktorem wypracowany zostanie regulamin zajęć w nawiązaniu do ich
specyfiki i obowiązujących wymogów, który przedstawiany będzie uczestnikom.
6. Na terenie obiektu zapewnione będą środki ochrony w postaci płynów do dezynfekcji
oraz wietrzenie pomieszczeń po każdych indywidualnych zajęciach.
Na terenie obiektu:
1. Występuje zakaz przebywania osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po
kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższe
sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej,
a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego.
2. Dostosowane są stanowiska pracy z zachowaniem dystansu przestrzennego między
pracownikami (minimum 1,5 m).
3. Udostępnione są środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice
jednorazowe) i preparaty do dezynfekcji rąk dla służb porządkowych oraz pracowników
mającym kontakt z odbiorcami.
4. Obowiązuje wietrzenie pomieszczeń.
5. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania
powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości
pomiędzy osobami (minimum 1,5 m).

