
Lipno 26.05.2020 r. 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Miejskiego Centrum 

Kulturalnego w Lipnie  

W oparciu o wytyczne Ministra MKiDN z dnia 22.05.2020 r.  dotyczących funkcjonowa-

nia domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID – 19 w Polsce Dyrektor 

Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie zaleca co następuje: 

1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej 

sytuacji epidemicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych. 

2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzenia się koronawirusa w związku z działalnością do-

mów, centrów i ośrodków kultury. 

3. Zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników domów, centrów i ośrod-

ków kultury oraz odbiorców. 

 

Stopniowe odmrażanie działalności domów, centrów i ośrodków kultury: 

1. Utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności statutowej w sieci.  

2. Poszukiwanie i prowadzenie innych form działalności domów, centrów i ośrodków kultu-

ry, nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością. 

3. Zaniechanie, do odwołania, organizacji wydarzeń dla większych grup ludzi (debat, spo-

tkań,  koncertów, wernisaży, finisaży, konferencji,  eventów plenerowych, przeglądów, 

targów), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online. 

4. W domach, centrach i ośrodkach kultury, które prowadzą działalność wystawienniczą, 

muzealniczą i biblioteczną wdrożenie wytycznych powstałych dla galerii wystawienni-

czych, muzeów i bibliotek. 

5. Umożliwienie prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu eduka-

cji artystycznej i kulturowej na otwarty otwartych przestrzeniach: 

 o wymiarach minimum 62x30m - obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+ 2 oso-

by prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m, 

 o wymiarach minimum 105x68 m - obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4 

osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m. 

6. Umożliwienie prowadzenia zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edu-

kacji artystycznej i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi 

przypadać co najmniej 10 m
2
: 

a) sala nr 10 przy powierzchni 30 m2 dopuszcza się zajęcia z udziałem 2 osób i 

osoby prowadzącej; 

b) sala nr 15 przy powierzchni 45 m2 dopuszcza się zajęcia z udziałem 4 osób i 

osoby prowadzącej 

c) sala nr 19 przy powierzchni 110 m2 dopuszcza się zajęcia z udziałem 10 osób i 

osoby prowadzącej; 

d) sala nr 3 przeznaczona na zajęcia fitness i ruchowe pozostaje w gestii osoby 

prowadzącej zajęcia z uwzględnieniem zasad przestrzegania ogólnych zaleceń 

w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego;  

e) sala nr 7 zostaje przeznaczona dla osób, które wykazują symptomy chorobowe, 

wskazujące zakażenie wirusem COVID – 19; 

f) ze względu na zachowanie reżimu sanitarnego pozostałe sale zostają wyłączo-

ne z użytkowania do czasu odwołania. 



7. Umożliwienie prowadzenia indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik)  z zakresu 

edukacji artystycznej i kulturowej w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co naj-

mniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kon-

takt z osobami, które je użytkują. 

8. Zapewnienie wietrzenia pomieszczeń po każdych indywidualnych zajęciach jak również 

odkażanie oraz wdrożenie częstszych i dłuższych przerw celem wietrzenia mechanicznego 

i grawitacyjnego sal.  

9. Zaniechanie, do czasu wznowienia działalności kin projekcji filmów i wystawiania przed-

stawień teatralnych w zamkniętych pomieszczeniach. W przypadku złagodzenia obostrzeń 

stosowanie w tym zakresie wytycznych właściwych dla tej działalności. 

 

 Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom: 
1. Poinformowanie pracowników, obsługi, a także klientów o zakazie przebywania w obiek-

cie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zaka-

żoną, 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. Podział realizowanych przez instytucję zadań tak, aby ich część - niewymagająca fizycznej 

obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie. 

3. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego 

między pracownikami (minimum 1,5 m) 

4. Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego zgodnie      

z przygotowanym harmonogramem pracy. 

5. Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom Miejskiego Centrum Kulturalnego  

w Lipnie dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jedno-

razowe) i preparatów do dezynfekcji rąk. 

6. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny 

być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami 

(minimum 1,5 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy. 

7. Ograniczenie korzystania przez pracowników i współpracowników z przestrzeni wspól-

nych, w tym: 

 wprowadzenie różnych godzin przerw; 

 zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w da-  

     nym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki); 

 przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć 

ręce wodą z mydłem; 

 nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentual-

nie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków; 

 zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendo-

wane są 2 metry); 

 regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znaj-

dującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie al-

koholu (min. 60%); 

 podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce; 

 starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu; 

 dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szcze-

gólnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni 

dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świa-

teł, biurka, itp.; 



 regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi sty-

kają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł; 

 unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka 

możliwość; 

8. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia za-

każenia i skuteczne poinstruowanie pracowników (załącznik nr 1). 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie: 

1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali, pracowni itd.) in-

formacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w domu, 

centrum, ośrodku kultury. 

2. Zapewnienie odbiorcom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).  

3. Upublicznienie na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji infor-

macji o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń do-

mu, centrum i ośrodka kultury w związku z prowadzoną działalnością statutową. 

4. Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji sanitarnohigienicznych dotyczących mycia 

rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy do-

zownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk. 

5. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, kla-

mek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym bla-

tów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

6. Ograniczenie liczebności odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów (w zależ-

ności od wielkości obiektu), w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu prze-

strzennego. 
7. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem zajęć musi zostać poddany obowiązkowemu pomiarowi 

temperatury ciała przez wyznaczonego do tego pracownika Miejskiego Centrum Kulturalnego       

w Lipnie. 

8. Rodzice, prawni opiekunowie dzieci uczestniczących  w zajęciach oraz osoby pełnoletnie uczestni-

czące w zajęciach w MCK w Lipnie zobligowani są do podpisania stosownych oświadczeń doty-

czących stanu zdrowia oraz świadomości ryzyka i przestrzegania procedur w związku z sytuacją 

zagrożenia epidemicznego. 

9. Rodzice lub opiekunowie dzieci mogą towarzyszyć dziecku do momentu pomiaru temperatury, 

przekazanie i odbiór dzieci odbywa się  wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.   

10. Dopilnowanie, aby uczestnicy zajęć dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice 

ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos. 

11. Dopilnowanie, aby uczestnicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na pod-

łodze), jeśli takie są wyznaczone. 

12. Ewentualne ograniczenie godzin otwarcia. 

13. Ograniczenie wykorzystania z multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem 

(np. audio-guide’y, ekrany dotykowe). 

14. Ograniczenie możliwości korzystania z szatni (np. co drugi wieszak):  

- szatnia na okrycia wierzchnie zostanie przygotowana w holu głównym budynku MCK; 

- zaleca się przychodzenie uczestników zajęć w stroju docelowym aby unikać potrzeby 

przebierania się przed zajęciami. 

15. Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach - rekomenduje się, aby liczba ta 

jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji. 

16. Bieżąca dezynfekcja toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w po-

mieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotyka-

nych powierzchni. 



17. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej        

i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – sala nr 7 w budynku MCK. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załacznik nr 1 

 

Procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia 

zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników Miejskiego Centrum 

Kulturalnego w Lipnie 

Na podstawie:  Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, 

szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawiru-

sem z 27 lutego 2020 r. 

Wytycznych Informacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3, z 30 kwietnia 2020 r.  

Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczących funkcjonowa-

nia domów, centrów kultury i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. 

1. Każdy pracownik MCK, który zauważy u dziecka, pracownika lub innej osoby prze-

bywającej na terenie placówki objawy wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem 

niezwłocznie informuje dyrektora MCKbądź osobę upoważnioną.  
2. Wobec osoby, u której ujawniono objawy choroby: gorączka, kaszel, duszność, pro-

blemy z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania:  
odizolować podejrzanego o zachorowanie od reszty społeczności, 

b) w przypadku chorego uczestnika zajęć: 
- zapewnić minimum 2 metry odległości od innych osób, 

- natychmiast poinformować jego rodziców opiekunów prawnych w celu pilnego ode-

brania dziecka z MCK, 

c)  niezwłocznie poinformować o zdarzeniu stację sanitarno- epidemiologiczną i postępować  

     zgodnie z jej zaleceniami,  

d) otoczyć opieką chorego –wskazana przez dyrektora lub wicedyrektora osoba, 

e)  przekazać choremu maseczkę (lub zastępcze środki ochrony) o w celu ograniczenia aeroli- 

     zacjipatogenów podczas kaszlu, kichania, rozmowy, 

f)  zabezpieczyć wskazanego do opieki nad chorym na terenie MCK w środki ochrony osobi- 

     stej (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub zastępcześrodki ochrony), 

g)  środki ochrony osobistej powinny stosować wszystkie osoby udzielające pomocy osobom  

      zgłaszającym występowanie objawów chorobowych, 

h)  maseczki i rękawiczki po zdjęciu powinny zostać wyrzucone do worka przeznaczonego na  

      odpady medyczne zakaźne , 

i) dezynfekcja izolatki oraz powierzchni, z którymi chory miał kontakt  

3. Dyrektor MCK niezwłocznie powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, przeka-

zując wszystkie niezbędne dane.  

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lipnie, tel.  54 287 32 23 

4. Dyrektor MCK podejmuje dalsze kroki profilaktyczne w uzgodnieniu z powiatowym 

inspektorem sanitarnym i stacją sanitarno-epidemiologiczną.  
5. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem dyrektor MCK informuje or-

gan prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  



6. W przypadku zaistnienia różnych innych nieprzewidzianych zdarzeń dyrektor infor-

muje organ prowadzący. 
7. Rodzice/ prawni opiekunowie uczestnika, u którego zaobserwowano objawy choro-

bowe informowani są zgodnie z zasadami przyjętymi w placówce.  
8. Każdy pracownik MCK, któryzauważy u siebie objawy wskazujące na możliwość 

zakażeniakoronawirusem powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub od-

działu obserwacyjno- zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycz-

nego.  
9.  eśli u pracownika MCK, który miał kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawiru-

sem zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem 

to dyrektor postępuje zgodnie z pkt 2 i pkt 3 Procedury.  

10.    W przypadku gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala 

celem dalszej diagnostyki lub celem leczenia zakażenia, powiatowy inspektor sanitarny za-

wiadamia o tym dyrektora, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktycz-

ne.  

11. W razie konieczności stwierdzonej przez powiatowego inspektora sanitarnego dyrektor 

wnioskuje do organu prowadzącego o zamknięcieplacówki, a po podjęciu przez organ tej de-

cyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców lub opiekunów dzieci.  

12. Dyrektor zleca i wykonuje na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez powiatowego 

inspektora sanitarnego.  

 

Kryteria kwalifikacji do dalszego postępowania wobec  osób potencjalnie na-

rażonyc  w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub  

osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.   

 

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemio-

logiczne:  

a) kryteria kliniczne -  każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z wymienio-

nych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: duszność, gorączka, kaszel, 

b) kryteria epidemiologiczne.  

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co naj-

mniej jedno z następujących kryteriów: 

a) podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki korona-

wirusa; 

b) miała bliski kontak tz osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypad-

kiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);  

c) pracowała lub przebywała jako odwiedzającyw jednostce opieki zdrowotnej,           

w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.  

 

 

 

 
 

 

 


