Regulamin COVID-19 obowiązujący uczestników zajęć
w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
1. Do zajęć i wydarzeń w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej dopuszczane będą
jedynie osoby niewykazujące objawów choroby, takich jak gorączka, kaszel, duszności.
2. W przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć niepokojących objawów sugerujących zakażenie
COVID-19 (najczęstsze to: gorączka, kaszel, zmęczenie) będziemy zmuszeni nie dopuścić go do
zajęć oraz odesłać do domu.
3. Na terenie Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej w trakcie zajęć mogą przebywać
wyłącznie uczestnicy odbywających się właśnie zajęć oraz pracownicy.
4. Uczestnicy zajęć mogą przychodzić na zajęcia maksymalnie 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
5. Rodzic może odebrać dziecko maksymalnie 5 minut po skończonych zajęciach.
6. Wszystkie zajęcia Miejskiego Domu Kultury są skrócone o 5 minut w celu wywietrzenia oraz
dezynfekcji sali i zostaną odpracowane przy próbach do Day For Art w maju 2021 r.
7. Wszyscy uczestnicy zajęć są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed wejściem na zajęcia. W
budynkach gdzie odbywają się zajęcia, znajdują się urządzenia do dezynfekcji rąk. Wszyscy
przebywający na terenie MDK zobowiązani są do zachowania 2-metrowego dystansu między
sobą oraz noszenia maseczek w ciągach komunikacyjnych i szatni. W trakcie zajęć uczestnicy
mogą zdjąć maseczkę.
8. Na czas COVID-19 tymczasowo zmieniono sale w celu wygenerowania dodatkowej
przestrzeni. Zajęcia wrócą na swoje miejsce, po zniesieniu obostrzeń.
9. Liczba osób mogących przebywać na terenie każdej z siedzib MDK jest ograniczona, zgodnie z
wytycznymi GIS. Limity osób w salach :
• Sala duża MDK + sala plastyczna - 12 osób
• Sala mała MDK + sala muzyczna - 4 osoby
• Sala konferencyjna Galerii Jatki - 17 osób
• Galeria Jatki dół -17 osób
• Sala konferencyjna w Elektrowni - 20 osób
• Sala w Centrum Dialogu Społecznego – 6 osób
• Sala Kinowa – 71 osób
10. Instruktorzy, którzy mają bezpośredni kontakt z dzieckiem, pracują w maseczkach/przyłbicach
i rękawiczkach. Wydawanie materiałów podczas zajęć także jest po stronie instruktora (np. na
malarstwie instruktor wyciska farby na paletki).
11. W przypadku zajęć ruchowych i wokalnych instruktor i uczestnicy nie są zobowiązani do
zakładania maseczki.
12. Godziny pracy kasy MDK na czas trwania obostrzeń będą skrócone tj. od 8:30 do 15:30.
13. Odbiór kart na zajęcia odbywa się tylko i wyłącznie w godzinach pracy kasy. Kartę może
odebrać tylko pełnoletni opiekun. W przypadku osób dorosłych kartę odbiera osoba, do której
jest ona przypisana.
14. Z użytkowania zostaje wyłączona poczekalnia. Z użytkowania zostają wyłączone wszystkie
kanapy i krzesła znajdujące się w korytarzach.
15. W godzinach zajęć do budynku oraz szatni wchodzą tylko i wyłącznie uczestnicy zajęć.
16. Osoby niestosujące się do powyższych zaleceń pracownik MDK ma prawo poprosić o
opuszczenie placówki, a w skrajnych przypadkach łamania regulaminu może skutkować stałym
usunięciem z zajęć.

Zasady dotyczące higieny
1. Wszyscy uczestnicy zajęć odbywających się w MDK powinni bezwzględnie przestrzegać zasad
higieny:
a. podczas kaszlu i kichania zasłonić usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką oraz jak najszybciej
wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
b. często myć ręce używając mydła i wody lub je dezynfekować.
2. Organizator zajęć odbywających się w MDK dba o:
a. dopilnowanie, aby obszary wspólne były regularnie i starannie czyszczone z użyciem wody z
detergentem (w przypadku toalety, sprzątanie i dezynfekowanie pomieszczenia powinno odbywać
się zgodnie z wywieszonym wewnątrz harmonogramem kontroli czystości);
b. regularne dezynfekowanie powierzchni dotykowych takich jak: blaty, klamki, poręcze, uchwyty,
włączniki światła, powierzchnie urządzeń multimedialnych aktywowanych dotykiem (np. rzutnik),
przyciski w dozownikach, maty, siedziska, oparcia krzeseł, etc.;
c. jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń.

