
Zarządzenie nr 021.10.2020  z dnia 08.06.2020 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie 

w sprawie : wprowadzenia instrukcji reżimu sanitarnego  przy organizacji wydarzeń   i zajęć 
kulturalnych  w świetlicach wiejskich  oraz imprez plenerowych  przez  podmioty organizacyjne,                    

środowiskowe grupy  nieformalne  i  Gminny Ośrodek kultury w Łukowie. 
 

Na podstawie §9 ust.2  Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie (zał. nr 1 do Uchwały nr 
XLVIII/310/2014 Rady Gminy Łuków z dnia 28 marca 2014)  w związku z wydanymi obostrzeniami  
rządowymi z dnia 27.05.2020  oraz „Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych                                      
i  rozrywkowych w trakcie  epidemii wirusa SARS CoV-2 w Polsce ”  określonymi  przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,Ministerstwo Rozwoju i Głównego  Inspektora Sanitarnego   
wprowadza się   wewnętrzne zasady i procedury  organizacji imprez kulturalnych w obiektach świetlic 
wiejskich oraz  imprez plenerowych na ich przyległym terenie i  innych imprez , których  
organizatorem  i współorganizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury  w Łukowie aż do odwołania. 
 
§1. W trakcie organizacji  imprezy  lub  zajęć kulturalnych  w obiekcie   świetlicy wiejskiej  i innych  
salach  użytkowanych  przez GOK  przez podmioty  organizacyjne  i  środowiskowe grupy 
nieformalne  obowiązuje: 
1/powołanie ( ustalenie)   „koordynatora” do  spraw  przestrzegania   ustalonych procedur  
sanitarnych  i zdrowotnych oraz kontaktu   z właściwą  stacją  sanitarno-epidemiologiczną, 
2/zapewnienie  we własnym zakresie  płynów dezynfekcyjnych , mydła , jednorazowych ręczników                  
z obowiązkową dezynfekcją  dłoni przy wejściu  i przy wyjściu  ze świetlicy wiejskiej, 
3/zachowanie  dystansu  pomiędzy uczestnikami (  w tym  z publicznością, widzami,)  min. 1,5 m .                                       
W przypadku  występów artystycznych - wokalnych  zachowanie odległości  zespołu/solistów  od 
publiczności   min. 6m , 
4/ podawanie/serwowanie posiłków  z uwzględnieniem  zasad  reżimu restauracyjnego                                    
z obowiązkiem  stosowania  maseczki, przyłbicy oraz rękawiczek sanitarnych  przez  obsługę 
gastronomiczną i kelnerów. 
5/zapewnienie obsługi  do możliwie  najczęstszego  czyszczenia  uchwytów /klamek drzwi 
pomieszczeń i  dezynfekcja toalet, umywalek itp.  minimum  raz na godzinę w zależności od liczby 
uczestników. 
6/wprowadzenie  klauzuli dot. Ochrony  danych osobowych umożliwiających  Organizatorowi 
udostępnienie  Powiatowemu   Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym imprezy danych 
osobowych uczestników imprezy/zajęcia  oraz  złożenie  przez uczestnika  obowiązkowego 
pisemnego  oświadczenia  przy wejściu do świetlicy wiejskiej ( zał. nr 1 do Zarządzenia) że wg własnej 
wiedzy  nie jest osobą chorą  ani  zarażoną, nie przebywa na kwarantannie  lub pod nadzorem 
epidemiologicznym i  nie ma podwyższonej temp. ciała powyżej 37,5°C. Uczestnik może być poddany  
bezdotykowemu  badaniu temperatury ciała  w miejscu  imprezy. Dane są przechowywane w GOK 
przez okres 14 dni. 
7/ możliwość  prowadzenia zajęć ruchowych ( w tym  artystyczne , aerobic, siłownia itp.)                                            
z zachowaniem  limitu  co najmniej 10m2 na jednego uczestnika  tj.  maksymalnie 12 osób +1 osoba 
prowadząca w obiektach do 300m2  oraz  maksymalnie 16 osób +2 osoby prowadzące  w obiektach  
powyżej 301m2 . 
8/dokonywanie  częstszych i dłuższych przerw  celem  wietrzenia  mechanicznego i grawitacyjnego  
świetlicy wiejskiej i innych pomieszczeń użytkowanych przez GOK  
9/sprzątanie i dezynfekcja środkami  detergentowymi  krzeseł, stołów, podłóg, schodów, poręczy itp.  
po każdorazowym odbyciu imprezy/ zajęcia w świetlicy wiejskiej.   
W przypadku wystąpienia u osoby/uczestnika niepokojących objawów sugerujących  zakażenie 

koronawirusem należy niezwłocznie  oddzielić taką osobę  od pozostałych uczestników imprezy-

zajęcia   i umieścić w osobnym pomieszczeniu   oraz powiadomić Powiatową Stację  Sanitarno-

Epidemiologiczną  oraz ustalić  ludzi z którymi  przebywała taka osoba. 



 
 
 
§2. W trakcie organizacji  imprezy  plenerowej     przez podmioty  organizacyjne  i  środowiskowe 
grupy nieformalne  korzystające z obiektów  i terenu  świetlic wiejskich  oraz  GOK  obowiązuje: 
 
1/powołanie ( ustalenie)   „koordynatora” do  spraw  przestrzegania   ustalonych procedur  
sanitarnych  i zdrowotnych oraz kontaktu   z właściwą  stacją  sanitarno-epidemiologiczną, 
2/zapewnienie  obsługi /ochrony do monitoringu  ilości osób uczestniczących  w imprezie plenerowej 
do maksymalnie 150 osób  z wyłączeniem zespołów i wykonawców  artystycznych i obsługi 
organizacyjno-techniczno-porządkowej. 
3/zapewnienie  we własnym zakresie  płynów dezynfekcyjnych  z obowiązkową dezynfekcją  dłoni 
przy wejściu / wyjściu  na  teren imprezy plenerowej. 
4/  zachowanie dystansu  odległości pomiędzy uczestnikami min. 2m  (z wyłączeniem  osób 
stanowiących  rodzinę zamieszkującą  stale ze sobą  )  
5/  w przypadku  występów wokalnych  zachowanie odległości  zespołu/solistów   min. 6m od 
publiczności  
4/ podawanie/serwowanie posiłków  z uwzględnieniem  zasad  reżimu restauracyjnego                                                
z obowiązkiem  wydzielenia   specjalnych stref  do  spożywania  posiłków  na wynos ,oddzielających 
widzów i publiczność  z absolutnym  zakazem  spożywania alkoholu ( w tym piwa)  oraz  stosowania  
maseczki, przyłbicy oraz rękawiczek sanitarnych  przez  obsługę gastronomiczną i kelnerów. 
5/zapewnienie obsługi  do możliwie  najczęstszego  czyszczenia  uchwytów /klamek  i dezynfekcja  
przenośnych toalet typu Toi-toi  - minimum  raz na godzinę w zależności od liczby uczestników. 
6/wprowadzenie  klauzuli dot. Ochrony  danych osobowych umożliwiających  organizatorowi 

udostępnienie  Powiatowemu   Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym imprezy danych 

osobowych uczestników imprezy/zajęcia  oraz  złożenie  przez uczestnika  obowiązkowego 

pisemnego  oświadczenia  przy wejściu na teren imprezy plenerowej  ( zał. nr 1 do Zarządzenia) że 

wg własnej wiedzy  nie jest osobą chorą  ani  zarażoną, nie przebywa na kwarantannie  lub pod 

nadzorem epidemiologicznym i  nie ma podwyższonej temp. ciała powyżej 37,5°C. Uczestnik może 

być poddany  bezdotykowemu  badaniu temperatury ciała  w miejscu  imprezy. 

7. W przypadku wystąpienia u osoby/uczestnika niepokojących objawów sugerujących  zakażenie 

koronawirusem należy niezwłocznie  oddzielić taką osobę  od pozostałych uczestników imprezy 

plenerowej  i umieścić w osobnym pomieszczeniu   oraz powiadomić Powiatową Stację  Sanitarno-

Epidemiologiczną  oraz ustalić  teren  którym poruszała się i ludzi z którymi  przebywała taka osoba. 

§3.Wykonanie  Zarządzenia powierza się osobom upoważnionym  przez Gminny Ośrodek Kultury                 

w Łukowie  do reprezentowania  go w zakresie   działalności  regulaminowej  świetlic wiejskich   

przezeń administrowanych oraz   do  wykonywania   czynności organizacyjno-technicznych    

związanych  z wyposażaniem  świetlicy oraz jej  wynajmem na cele społeczne i komercyjne. 

§4. Załącznik do Zarządzenia stanowi „Klauzula  dotycząca  ochrony danych osobowych  w trakcie 

uczestnictwa  w wydarzeniu kulturalnym lub zajęciu wolnoczasowym  organizowanym przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Łukowie  w okresie epidemii Coronavirusa Covid 19”  oraz  oświadczenie  

uczestnika imprezy/zajęcia  kulturalnego. 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Henryk Wysocki 
Dyrektor Gminnego Ośrodka kultury w Łukowie 

 

 



 

 

 

 

Łuków 08.06.2020 

 

KLAUZULA  DOTYCZĄCA  OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  W TRAKCIE UCZESTNICTWA                                   

W WYDARZENIU KULTURALNYM LUB ZAJĘCIU WOLNOCZASOWYM  ORGANIZOWANYM PRZEZ 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁUKOWIE  W OKRESIE EPIDEMII CORONAVIRUSA COVID 19   

1.Każdy uczestnik  wydarzenia lub zajęcia kulturalnego  organizowanego przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Łukowie  w okresie epidemii Coronavirusa Covid 19  udostępnia Organizatorowi  a za jego 

pośrednictwem    Powiatowemu   Inspektoratowi Sanitarnemu  swoje dane osobowe   złożone w  

pisemnym   oświadczeniu  przy wejściu na teren imprezy plenerowej  , 

2.W oświadczeniu uczestnik stwierdza,  że wg własnej wiedzy  nie jest osobą chorą  ani  zarażoną, nie 

przebywa na kwarantannie  lub pod nadzorem epidemiologicznym i  nie ma podwyższonej temp. 

ciała powyżej 37,5°C. 

3. Uczestnik może być poddany  bezdotykowemu  badaniu temperatury ciała  w miejscu  imprezy 

4. Dane osobowe uczestnika imprezy  lub zajęcia kulturalnego   przechowywane są  prze okres 14 dni 

od daty  organizacji wydarzenia lub   zajęcia  kulturalnego. Po tym okresie zostają zniszczone przez 

Inspektora  Danych Osobowych Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie. 

Ja niżej podpisany  oświadczam, że wg własnej wiedzy  nie jestem osobą chorą  ani  zarażoną 

Coronavirusem Covid 19 , nie przebywam na kwarantannie  i nie jestem  pod nadzorem 

epidemiologicznym i  nie ma podwyższonej temp. ciała powyżej 37,5°C. 

 

l.p. Nazwisko i imię  PESEL tel. kontaktowy podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


