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AKTUALIZACJA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 25 MAJA 
2021 ROKU ZMIENIAJACEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE USTANOWIENIA 

OKREŚLONYCH NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII  
(DZ. U. 2021, POZ. 957) 

 
 

Regulamin imprez kulturalnych/rozrywkowych organizowanych w trakcie 

epidemii wirusa SARS-CoV-2 przez Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach 

  

Regulamin sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 
2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 1066) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz z wytycznymi  
dla organizatorów imprez kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, 
opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo 
Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 

1.Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia. 

a. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zachowanie wszelkich ustalonych procedur   
oraz do kontaktu z Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Hrubieszowie, 
b. szkolenie pracowników w zakresie procedur stosowanych na imprezie, 
c.  obowiązkowe zabezpieczenie pracowników obsługujących wydarzenie w maseczki,  
d. obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu na teren imprezy, 
e. toalety wyposażone w mydło antybakteryjne, środki dezynfekcji rąk, ręczniki papierowe, 
f.  ustawienie przy wyjściu z terenu wydarzenia pojemnika dedykowanego na zużyte środki 
ochrony osobistej (postępowanie z odpadami zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu  
i GIS), 
g.  podział i oznaczenie terenu imprezy na strefy (np. scena, widownia, animacyjna, 
gastronomiczna) 
h.  artyści występujący podczas wydarzenia wypełniają oświadczenia o stanie zdrowia  
w   momencie przystąpienia do pracy na scenie,  
i.  regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami 
 i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt, 
j. zasady uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym mogą być uzupełniane lub zmieniane  
w każdym czasie. 
k.  Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych oznacza akceptację regulaminu wydarzeń  
i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia 
oraz na stronie internetowej www.gok.werbkowice.pl Uczestnik jest zobowiązany  
do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do wydarzenia. Podczas całego 
wydarzenia dzieci pozostają pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. 

http://www.gok.werbkowice.pl/
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2. Zasady bezpieczeństwa uczestników wydarzenia. 
 
a. obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie imprezy, 
b. zachowanie dystansu  1,5 m. , 
c. publiczność usytuowana w odległości co najmniej 5 metrów od sceny, 
d. zachowanie higieny poprzez: 
- środki do dezynfekcji rąk dostępne w toaletach oraz przy wejściu na teren imprezy   
i wyjściu z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, 
- toalety wyposażone w dozowniki z mydłem antybakteryjnym i ręczniki papierowe, 
- sprzątanie i dezynfekcja toalet  co pół godziny, 
- umieszczenie w toaletach instrukcji mycia rąk,  
e. rozmieszczenie na terenie imprezy tablic informujących o obowiązku zakrywania nosa i ust 
oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5m, 
f. obowiązkowe złożenie oświadczenia przez uczestnika przy wejściu, że uczestnik wg swojej 
najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną, oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod 
nadzorem epidemiologicznym,  
g. widzowie zajmują miejsca w rzędach naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego 
miejsca między sobą, nie dotyczy widza, który: 
- uczestniczy z dzieckiem do ukończenia 13 r.ż., 
- jest osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności , osobą  z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego, która ze względu na stan zdrowia nie może się poruszać 
samodzielnie, 
- osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących. 
 

3. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń 

a. Uczestnicy przed wydarzeniem zostaną poinformowani przez Organizatora: 
- o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,  
którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać, 
- o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa 
na terenie wydarzenia, 
- o zbieraniu przez Organizatora danych osobowych i kontaktowych, które umożliwią łatwy 
kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu – zbieranie ich nie jest obligatoryjne, 
po ich pozyskaniu, dane będą przechowywane przez Organizatora 2 tygodnie, a po tym 
okresie zostaną zniszczone.  
  

4.Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ uczestnika zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 
W budynku Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się miejsce przystosowane do izolacji osób 

w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, wyposażone w środki ochrony osobistej 

i środek do dezynfekcji. 

a. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe 
samopoczucie, trudności w oddychaniu u pracownika lub uczestnika wstrzymuje się zajęcia.  
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b.  Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna zostać natychmiast odizolowana . Jeśli 
uczestnik przebywa w GOK z rodziną, to również rodzina podlega izolacji. Jeżeli uczestnik jest 
dzieckiem, przebywa w pomieszczeniu do izolacji pod opieką pracownika GOK, 
wyposażonego w maseczkę, fartuch z długim rękawem i rękawiczki jednorazowe.  
O występujących objawach u dziecka należy natychmiast poinformować rodziców celem 
niezwłocznego odebrania dziecka z GOK.  
c. Niezwłoczne zgłoszenie incydentu dyrektorowi, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, 
 w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, 
zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.). 
d. Ustalenie listy pracowników oraz uczestników    obecnych w tym samym czasie  
w części/ częściach wyznaczonych stref imprezy , w których przebywał uczestnik,  
i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych  
na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis  odnoszących 
się do osób, które miały kontakt z zakażonym.: 
-  należy natychmiast zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadomić o swojej 

sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.. Każda osoba manifestująca 

objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub 

dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinna ponadto trafić  

do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie 

objawy, własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym  

lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym 

transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają 

możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego. 

 
 
WAŻNE!!!  
TELEFONY KONTAKTOWE DLA OSÓB Z OBJAWAMI CHOROBOWYMI 
WSKAZUJĄCYMI NA ZAKAŻENIE: 
 

 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  

W HRUBIESZOWIE   509 671 579 

 CAŁODOBOWA INFOLINIA NFZ 801 190 590 

 NAJBLIŻSZY SZPITAL ZAKAŹNY: 

- CHEŁM 82 562 33 61 

- TOMASZÓW LUB. 84 664 44 11 
  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/gis
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Klauzula informacyjna dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie 
trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 
 
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach  informuje, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia  
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla organizatorów imprez 
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce pobiera od 
Państwa dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres i nr telefonu w celu wypełnienia obowiązku 
informacyjnego ciążącego na organizatorze wydarzenia w wypadku wykrycia, że osoba 
zakażona SARS-CoV-2 brała udział w organizowanym przez GOK wydarzeniu. 

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest dyrektor GOK Werbkowice ul. 
Piłsudskiego 2, 22-550 Werbkowice, 
2. W sprawie swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych za pomocą poczty elektronicznej: iod24@gptogatus.pl  
3. Cel przetwarzania danych: ewentualne poinformowanie służb sanitarnych  
o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2, 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza 
możliwość uczestnictwa w wydarzeniu 
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