
Instrukcja bezpiecznych zajęć w okresie stanu epidemii COVID-19 

w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie 

 

Instrukcja określa warunki i zasady bezpieczeństwa oraz procedurę postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia COVID-19 osób odwiedzających CEiIK oraz osób korzystających z 

pomieszczeń CEiIK. Każda osoba odwiedzająca CEiIK oraz osoba korzystająca z pomieszczeń CEiIK 

zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Instrukcji, do jej stosowania i przestrzegania. 

1. Wstrzymuje się do odwołania organizację wszelkich wydarzeń (debaty, spotkania, koncerty, 

wernisaże, finisaże, konferencje itp.), z wyjątkiem tych, które mogą odbyć się online. 

2. Od 15 czerwca 2020 r. umożliwia się prowadzenie zajęć ruchowych, w tym artystycznych i 

edukacyjnych, prób i warsztatów przy zachowaniu reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. 

3. Wstrzymuje się do odwołania przebywanie osób trzecich na terenie budynku w celach 

niezwiązanych z działalnością CEiIK, ze względu na konieczność ograniczenia liczby osób 

przebywających w budynku. 

4. Na teren budynku nie będą wpuszczane osoby z objawami sugerujących zakażenie COVID-19. 

5. Po wejściu do budynku wszystkie osoby zobowiązane są do dezynfekcji rąk płynem do 

dezynfekcji, który znajduje się przy Recepcji lub założenia rękawiczek ochronnych oraz 

stosowania ochrony ust i nosa (np. maseczki ochronnej). 

6. W czasie zajęć, prób, warsztatów dopuszcza się nie stosowanie ochrony ust i nosa  

z jednoczesnym obowiązkiem zachowania dystansu społecznego.  

7. Wszystkie osoby zobowiązane są do:  

- zachowania podstawowych zasad higieny, głównie poprzez mycie rąk z użyciem mydła i ciepłej 

wody (minimum 30 sekund) i/lub dezynfekowanie rąk środkiem na bazie alkoholu (min. 60 %), 

zgodnie z Instrukcją prawidłowego mycia rąk oraz Instrukcją dezynfekcji rąk znajdującymi się w 

budynku.  

- zachowania dystansu społecznego – zachowanie bezpiecznej odległości w trakcie zajęć, prób, 

warsztatów między osobami (co najmniej 2 metry od innych osób), niewchodzenie w kontakt 

bezpośredni z innymi osobami. 

- stosowania zasad ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć 

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do 

zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować ręce środkiem na 

bazie alkoholu (min. 60 %). 

- gromadzenia się w grupach w przestrzeniach wspólnych budynku i nie przemieszczania się poza 

pomieszczenia, w których się przebywa. 

8. Prowadzenie zajęć, prób i warsztatów oraz korzystanie z pomieszczeń odbywa się zgodnie z 

ustalonym limitem osób, mogących przebywać w poszczególnych pomieszczeniach. 



9. Limity osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach, w których mogą odbywać się 

zajęcia, próby, warsztaty (co najmniej 10 m2 na osobę):  

- sala widowiskowa - 12 osób,  

- pomieszczenie nr 10 - 6 osób,  

- pracownia plastyczna - 5 osób. 

10. Limity osób przebywających w pomieszczeniach wykorzystanych przez zespoły:  

- pomieszczenie nr 9 - 6 osób,   

- pomieszczenie nr 61 - 6 osób,    

- pomieszczenie nr 74 - 4 osoby,   

- pomieszczenie nr 74a - 4 osoby,   

- pomieszczenie nr 86 - 4 osoby. 

11. Limit osób przebywających w pomieszczeniu nr 75 – 7 osób. 

12. Wszystkie osoby nierespektujące warunków i zasad bezpieczeństwa nie będą mogły korzystać z 

zajęć, prób, warsztatów, pomieszczeń. Pracownicy Centrum mają prawo odmówić wstępu do 

budynku osobom, które nie stosują się do zasad i ograniczeń wynikających z niniejszej Instrukcji. 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia u osoby odwiedzającej CEiIK oraz osoby 

korzystającej z pomieszczeń CEiIK zakażenia COVID-19: 

1. Obowiązuje zakaz przebywania na terenie budynku osób, u których wystąpiły niepokojące 

objawy lub które miały kontakt z osobą zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie. 

2. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, 

osoba ta nie powinna zostać wpuszczona do budynku CEiIK. Powinna zostać poinstruowana o 

jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z 

lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub skontaktować się z Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i 

poleceń. 

3. Należy natychmiast odizolować osobę podejrzaną o zakażenie COVID-19 od pozostałych osób 

znajdujących się w budynku w wyznaczonym pomieszczeniu oraz skontaktować się z Powiatową 

Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i 

poleceń. 

4. Należy zamknąć budynek i ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana 

o zakażenie COVID-19, przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Należy ustalić listę pracowników i innych osób (jeżeli to możliwe) przebywających w tym 

samym czasie w budynku, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie COVID-19. 

 

                                                                                                                     Zatwierdził: 


