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1.  WPROWADZENIE 

 

Z dniem 8 czerwca 2020r. Dom Kultury„Stokrotka”  wznawia swoją działalność kultu-

ralno – artystyczną. Działalność prowadzona będzie z zachowaniem wszystkich obowiązują-

cych wymogów sanitarnych zgodnie z następującymi aktami prawnymi: 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia okre-

ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 

 Wytycznymi i zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. 

Wyżej wymienione akty prawne stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 

Zakres wznowionej działalności obejmować będzie następujące działania: 

 indywidualne lekcje nauki gry na instrumentach (pianino, gitara, skrzypce), 

 prowadzenie zajęć plastycznych i teatralnych, 

 

 przygotowanie koncertów, przedstawień i innych wydarzeń artystycznych przez instruk-

torów Domu Kultury „Stokrotka” oraz ich nagrywanie – bez udziału publiczności. 

 

Z uwagi na zainteresowanie społeczności lokalnej wznawia się także zajęcia indywidualnej 

gry w tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży. 

Pozostała działalność kulturalno – artystyczna, na dzień wznowienia działalności DK „Sto-

krotka”, pozostaje zawieszona do odwołania. 

 

2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Przy wejściu do Domu Kultury obowiązywać będzie dezynfekcja rąk płynem znajdującym 

się w korytarzu budynku. 

2. W razie konieczności weryfikacji stanu zdrowia osób wchodzących do Domu Kultury 

„Stokrotka” temperatura ciała mierzona będzie za pomocą termometru bezprzewodowego. 

3. Wstęp do budynku Domu Kultury „Stokrotka” mają tylko osoby zaopatrzone we własne 

osłony nosa i ust tj. maseczki ochronne lub przyłbice, chustki, kominy itp.  

4. Każda osoba dorosła, zarówno instruktorzy Domu Kultury jak i opiekunowie dzieci zobo-

wiązani są do noszenia rękawiczek ochronnych. 
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5. Zdejmowanie lub zsuwanie masek, przez osoby dorosłe, na ternie Domu Kultury „Stokrot-

ka” skutkuje koniecznością jego opuszczenia. 

 

3.  INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI UCZESTNICZĄCYCH 

W ZAJĘCIACH KULTURALNO - ARTYSTYCZNYCH 

 

1. Przed uczestnictwem w zajęciach rodzice/opiekunowie są zobowiązani przypomnieć swo-

jemu dziecku podstawowe zasady higieny. Są oni również zobowiązani do zwrócenia 

uwagi na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, 

zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.  

2. Do obowiązków rodzica/opiekuna prawnego należy: 

 Zapoznanie się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sani-

tarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w Domu Kul-

tury „Stokrotka”. 

 Przekazanie instruktorom informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne. 

 Nie posyłanie do Domu Kultury „Stokrotka” dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś 

na kwarantannie lub w izolacji. 

 Przyprowadzanie do Domu Kultury „Stokrotka” dziecka zdrowego – bez objawów 

chorobowych. 

 Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i 

nosa, 

 Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji rodzic zobowiązany jest do zmie-

rzenia dziecku temperatury. 

 Wyjaśnienie dziecku, aby nie zabierało do instytucji zabawek i niepotrzebnych 

przedmiotów. 

 

4.  ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ KULTURALNO - ARTYSTYCZNYCH 

 

1. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z Instytucji rodzic odkaża ręce płynem do 

dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach. 

2. Każdy rodzic winien mieć założoną maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki (lub 

zdezynfekować ręce).  



Regulamin działania Domu Kultury „Stokrotka” w Poznaniu w czasie stanu epidemii COVID-19  
 

 

5  
 

3. Należy zachować bezpieczną odległość miedzy osobami co najmniej 1,5 metra. Nie  ma 

możliwości oczekiwania na uczestnika zajęć w budynku Domu Kultury. Jest to możliwe 

w przestrzeni przy budynku z zachowaniem ww. bezpiecznej odległości. 

4. W przypadku wszystkich zajęć kulturalno – artystycznych instruktor prowadzący zaję-

cia zobowiązany jest każdorazowo, zarówno przed jak i po zajęciach, do dezynfekcji 

wykorzystywanych podczas zajęć przedmiotów. 

5. Harmonogram zajęć w ciągu tygodnia zostanie tak ustalony aby zapewnić odpowiednie 

przerwy między zajęciami. 

6. Płasze, kurtki i inne okrycia wierzchnie uczestnicy zajęć zabierają ze sobą na salę zajęć. 

7. Każdorazowo po zajęciach kulturalno – artystycznych sale będą przewietrzane a wyko-

rzystywane sprzęty/rekwizyty/instrumenty dezynfekowane. Dodatkowo budynek Domu 

Kultury „Stokrotka” będzie codziennie całościowo dezynfekowany przez pracowników 

gospodarczych. 

 

5.  ZASADY PROWADZENIA PRÓB, NAGRAŃ UTWORÓW I KONCERTÓW MU-

ZYCZNYCH ORAZ INNYCH WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH PRZEZ PRA-

COWNIKÓW DOMU KULTURY „STOKROTKA” 

 

1. Po uprzednim ustaleniu terminu z Dyrektorem Domu Kultury „Stokrotka” jego pracow-

nicy mogą przygotowywać utwory muzyczne, wykonywać próby utworów, nagrywać 

utwory muzyczne jak i przygotowywać inne wydarzenia artystyczne w salach Domu 

Kultury „Stokrotka” z bezwzględnym zakazem udziału publiczności. 

2. Powyższe działania mogą być realizowane tylko i wyłącznie z zachowaniem wszystkich 

wymogów bezpieczeństwa określonych w niniejszym regulaminie. 

3. Obowiązki zawodowe winny być wykonywane przez Instruktorów – jeśli to możliwe – 

pojedynczo w określone dni tygodnia. W czasie obowiązywania stanu epidemii 

COVID-19 pracownicy merytoryczni Domu Kultury „Stokrotka” pełnić będą kilkugo-

dzinne jednoosobowe dyżury zgodnie z ustalonym grafikiem. 

4. Zadania które mogą być wykonane zdalnie pracownicy merytoryczni Domu Kultury 

„Stokrotka” wykonywać będą zdalnie ze swoich domów. 
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6.  ZASADY UDOSTĘPNIANIA CZĘŚCI WSPÓLNYCH W BUDYNKU DOMU 

KULTURY „STOKROTKA” 

 

1. W czasie przebywania w częściach wspólnych (ogólnodostępnych) budynku Domu 

Kultury „Stokrotka” zachować należy bezpieczny 1,5 m odstęp między osobami. 

2. Na terenie Domu Kultury „Stokrotka” obowiązuje zakaz spożywania posiłków, lodów i 

innych słodyczy. Zakaz obowiązuje również uczestników zajęć, którzy nie mogą przy-

nosić ze sobą jedzenia (kanapek, ciastek i innych słodyczy) i spożywać go podczas za-

jęć. Dopuszczalne jest jedynie picie wody lub innych napojów przeniesionych wyłącz-

nie we własnych butelkach. 

3. Obowiązuje zakaz wchodzenia do pomieszczeń Domu Kultury „Stokrotka” które nie są 

przeznaczone bezpośrednio do zajęć kulturalno – artystycznych tj. pokój instruktorów, 

pokój Dyrektora Domu Kultury czy pomieszczenia piwniczne. 

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustala się następującą maksymalną liczbę osób, 

która może jednocześnie przebywać w poszczególnych salach Domu Kultury „Stokrot-

ka”. Są one następujące: 

 sala widowiskowa (72 m2) – maksymalna liczba osób:15, 

 sala na parterze budynku (26 m2) – maksymalna liczba osób:8, 

 sala konferencyjna na piętrze budynku (26 m2) – maksymalna liczba osób:8, 

 salka do zajęć indywidualnych na piętrze budynku (10 m2) – maksymalna liczba 

osób:2. 
 

7.  ZASADY WYNAJMU POMIESZCZEŃ 

 

1. Firmy/podmioty zewnętrzne zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zapisów 

niniejszego Regulaminu w czasie korzystania/prowadzenia zajęć w salach Domu Kultu-

ry „Stokrotka”. 

2. Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania odpowiedniej liczebności poszcze-

gólnych grup uczestników zajęć w stosunku do wielkości sali oraz do zachowania bez-

piecznej odległości między uczestnikami zajęć. 
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3. Wszystkie przedmioty które wynajmujący przywozi w swoim własnym zakresie do 

prowadzenia zajęć powinny być właściwie i odpowiednio zdezynfekowa-

ne/zabezpieczone. 

 

8. ZASADY DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY „STOKROTKA” W ZAKRESIE 

SPRAW DOTYCZĄCYCH SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ OSIEDLA KWIATO-

WEGO 

 

1. Utrzymane do odwołania jest nadal zawieszenie dyżurów: pracownika MOPR, dziel-

nicowego oraz Rady Osiedla Kwiatowego. 

2. W uzasadnionych i ważnych sytuacjach dopuszcza się organizację spotkań np. sesji 

Rady Osiedla Kwiatowego w sali widowiskowej z bezwzględnym zachowaniem wy-

mogów bezpieczeństwa określonych w niniejszym Regulaminie.  

 

9.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OBJAWÓW COVID-19 

 

1. Do obowiązków rodzica należy wyjaśnienie/poinformowanie dziecka, że w przypadku 

jakiegokolwiek złego samopoczucia ma on niezwłocznie powiadomić instruktora pro-

wadzącego dane zajęcia. 

2. Instruktor zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji 

Dyrektora Domu Kultury „Stokrotka”. 

3. W dalszej kolejności powiadomić należy rodzica/opiekuna prawnego dziecka a po jego 

przybyciu, jeśli zaistnieje taka konieczność, należy powiadomić właściwe służby sani-

tarno – epidemiologiczne. 

4. Dane kontaktowe służb sanitarno – epidemiologicznych właściwych do działania w 

przypadku COVID-19 są następujące: 

 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna: tel. 518 097 443 (w godzinach 

7:00 - 21:35) lub 609 794 670 (telefon alarmowy całodobowy), 

 Telefon alarmowy – 112 

 Pogotowie Ratunkowe – 999 lub całodobowa infolinia NFZ - 800 190 590 

 https://www.poznan.pl/koronawirus/ 
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10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnicy zajęć kulturalno – artystycznych zobowiązani są do kulturalnego zachowa-

nia. 

2. Uczestnicy zajęć kulturalno – artystycznych zobowiązani są do wykonywania poleceń 

wydawanych przez pracowników Domu Kultury „Stokrotka” również w sprawach nie-

objętych niniejszym Regulaminem. 

 

11. OBOWIĄZYWANIE 

 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od dnia 8 czerwca 2020r.  

2. Niniejszy Regulamin wprowadzono Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Domu 

Kultury „Stokrotka” numer 8/2020 z dnia 8 czerwca 2020r. 

 

12. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Załącznik nr 1 - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii. 

2. Załącznik nr 2 – Wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy. 

3. Załącznik nr 3 – Wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 

maja 2020r. 
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