REGULAMIN PRZEBYWANIA W OBIEKCIE OŚRODKA KULTURY RUCZAJ
NA CZAS FUNKCJONOWANIA W OKRESIE EPIDEMII SPOWODOWANEJ
KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
1. W związku z trwającą epidemią COVID-19 Ośrodek Kultury Ruczaj funkcjonuje
w szczególnym reżimie sanitarnym i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa klientów
oraz pracowników.
2. Obiekt udostępniony jest dla klientów w następujące dni: poniedziałek-piątek,
w godzinach: 9.00-22.00.
3. W obiekcie niedostępne są szatnie.
4. Jednorazowo w jednostce przebywać może: 98 uczestników zajęć. Informacje
dotyczące
dopuszczalnej
liczby
uczestników
w poszczególnych salach są umieszczone na wejściu do każdej z nich.
5. Pracownicy Ośrodka Kultury Ruczaj są obowiązani do monitorowania wskazanej
powyżej liczby osób.
6. W zajęciach i wydarzeniach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów
chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni,
brzucha, głowy, biegunka.
7. Każda osoba wchodząca na teren obiektu ma obowiązek zdezynfekować ręce oraz
zapoznać się z zamieszczonymi w miejscach ogólnodostępnych instrukcjami.
8. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są zachować dystans społeczny
2 m. odległości od innych osób (z wyjątkami dla dzieci do lat 13, osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących oraz osób, które nie mogą się poruszać
samodzielnie).
9. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są także do:
a. unikania kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi,
b. unikania gromadzenia się w grupach,
c. zakrywania zgiętym łokciem lub chusteczką ust lub nosa podczas
kichania i kaszlu,
d. stosowania się do poleceń pracowników Ośrodka Kultury Ruczaj i ochrony,
e. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania
w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie epidemii.
10. Każdy uczestnik zajęć (lub opiekun prawny uczestnika w przypadku dzieci) jest
zobowiązany do złożenia w punkcie obsługi pisemnego „OŚWIADCZENIA
UCZESTNIKA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO NA
ZAJĘCIA NA CZAS EPIDEMII SPOWODOWANEJ KORONAWIRUSEM SARSCOV-2”.
11. W celu ograniczenia liczby osób przebywających na terenie obiektu na zajęcia należy
przychodzić punktualnie, należy ograniczyć przebywanie w obiekcie w oczekiwaniu

na rozpoczęcie zajęć lub dziecko. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci
po zajęciach.
12. W trakcie dokonywania wpłat za zajęcia i wydarzenia zaleca się korzystanie z kart
płatniczych lub dokonywanie płatności za zajęcia przelewem oraz korzystanie
z
internetowego systemu zapisów na zajęcia (www.ckruczaj.pl). Podczas
dokonywania wpłat lub zapisów przy stanowisku może znajdować się tylko jeden
klient.
13. Każda osoba prowadząca zajęcia będzie zobowiązana do przedłożenia w Punkcie
Obsługi pisemnego „OŚWIADCZENIA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA NA CZAS
EPIDEMII SPOWODOWANEJ KORONAWIRUSEM SARS-COV-2” oraz
prowadzenia zajęć z użyciem przyłbicy.
14. W obiekcie zostały wdrożone procedury utrzymania czystości i stosowania środków
dezynfekujących, zgodnie z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie, uwzględniające dezynfekcję w salach.

