
 

  

 

  

ZASADY OGÓLNE  

 

1. Ilekroć mowa w procedurach o NDK należy przez to rozumieć Nowogardzki Dom Kultury,  

Plac Wolności 7, 72-200 Nowogard, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/1992, REGON 

000285416 NIP 8561141423  

2. NDK prowadzi kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do 

aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz obowiązujących regulacjach i wytycznych dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny.  

3. NDK prowadzi działania dążące do zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa 

w związku ze swoją działalnością statutową.  

4. Procedury określają funkcjonowanie Nowogardzkiego Domu Kultury oraz przestrzegania reżimu 

sanitarnego w czasie trwania pandemii.  

5. Wznowienie działalności kulturalnej w zakresie kina i edukacji artystycznej Nowogardzkiego Domu 

Kultury rozpocznie się 15 września 2020 r.   

6. Rodzic / opiekun prawny oraz dorosły uczestnik jest świadomy istniejącego zagrożenia 

zakażeniem COVID-19 i wynikających z tego konsekwencji i ryzyka.  

7. Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne bezpośrednio u instruktorów. 

Dane kontaktowe zamieszczone są na stronie www.ndk.pl   

8. Uczestnik przychodząc na pierwsze zajęcia przynosi ze sobą wydrukowaną i podpisaną umowę 

(załącznik nr 1). W przypadku osób nieletnich umowę podpisuje rodzic/opiekun prawny.   

9. Uczestnik zobowiązany jest na pierwsze zajęcia przynieść ze sobą wydrukowane i podpisane 

oświadczenie (załącznik nr 2). W przypadku osób nieletnich oświadczenie podpisuje 

rodzic/opiekun prawny.  

10. Oświadczenia są dostępne do pobrania ze strony Nowogardzkiego Domu Kultury (www.ndk.pl) 

w  zakładce COVID-19.   

11. Uczestnik zajęć powinien być zdrowy, bez objawów chorobowych.  

12. Zabrania się przychodzenia do NDK uczestnikom, u których w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji! Uczestnik ma obowiązek poinformowania telefonicznie 

instruktora/pracownika NDK o  zaistniałej sytuacji. 

13. Instruktor przed wejściem do NDK dokonuje pomiaru temperatury ciała uczestnika zajęć. Instruktor 

odmawia przyjęcia uczestnika na zajęcia wtedy, gdy temperatura ciała przekracza 37,2oC lub gdy 

zauważy oznaki infekcji.  

14. Rodzic/opiekun nie wchodzi do budynku NDK. Uczestnik zostaje odebrany przez instruktora przed 

drzwiami do NDK (wejście główne dla sal 15, 24, 28, 31; wejście boczne dla sal 16 i 21 oraz 

wejścia zewnętrzne do sal 2 i 4). Po odbytych zajęciach uczestnik zostaje odprowadzony do drzwi 

wyjściowych (analogiczne wyjścia) i w przypadku, gdy jest niepełnoletni przekazany 

rodzicowi/opiekunowi prawnemu.   
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15. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców, należy zachować dystans 

społeczny w stosunku do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący 

minimum 2 m.  

16. W przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego wybrane zajęcia będą prowadzone w trybie online. 

   

ZASADY POBYTU UCZESTNIKÓW  

  

1. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia na zajęcia i nie pozostawania w budynku 

po zakończeniu zajęć.  

2. Rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika zobowiązany jest do punktualnego 

przyprowadzenia i odebrania dziecka.  

3. Na terenie Nowogardzkiego Domu Kultury obowiązuje zasłanianie nosa i ust. Zwolnienie z tego 

obowiązku mają uczestnicy wyłącznie podczas zajęć: wokalnych i tanecznych.  

4. Uczestnik powinien przestrzegać zasad higieny. Podczas zajęć należy pamiętać o: niepodawanie 

ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa 

przy kichaniu czy kasłaniu.  

5. Po wejściu do budynku uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.   

6. W pracowniach zachowujemy ustalony dystans.  

7. Uczestnicy nie zabierają ze sobą żadnych dodatkowych przedmiotów, niezwiązanych z zajęciami, 

w tym zabawek.   

8. Uczestnicy w czasie zajęć przebywają w wyznaczonej Sali.  

9. W związku z wyłączeniem szatni uczestnicy przychodzą na zajęcia w obowiązującym stroju.  

  

INFORMACJE DODATKOWE  

  

1. Rodzic/opiekun nie może wchodzić do NDK ze względu na konieczność zachowania wzmożonych 

procedur higienicznych i utrzymania czystości.  

2. W okresie epidemii kontakt NDK z rodzicami odbywa się za pomocą środków komunikacji na 

odległość (telefon, e-mail, itp.).  

3. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców / 

uczestników na stronie internetowej www.ndk.pl w zakładce COVID-19.  

4. Uczestnicy, instruktorzy i pracownicy NDK powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, 

w  każdej przestrzeni domu kultury, wynoszący min. 2 m.  

5. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami niepełnoletniego 

uczestnika.  

6. W przypadku zakażenia koronawirusem, NDK będzie postępować zgodnie z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego.  

  

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ  

  

1. Przy wejściach do budynku umieszczone zostały numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, 

z  którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.  

2. Przy wejściu do budynku NDK umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk, 

zamieszczono informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez 

wszystkie osoby wchodzące do instytucji.  
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3. Wszystkie osoby wchodzące do NDK zobowiązane są do dezynfekowania dłoni lub zakładania 

rękawiczek ochronnych oraz zasłaniania ust i nosa. Nie powinno się przekraczać obowiązujących 

stref przebywania.  

4. Codziennie prowadzi się monitoring prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, 

w tym blatów w  salach i  w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.  

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby uczestnicy nie byli narażeni 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.   

6. Wszyscy pracownicy NDK w razie konieczności są zaopatrzeni w  indywidualne środki ochrony 

osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.   

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z  zasadami prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem do  dezynfekcji rąk – instrukcje.  

8. Na bieżąco prowadzi się dezynfekcję toalet.  

  

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19  

  

1. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być uczestnik i pracownik NDK, u którego 

występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy kaszel, ból mięśni, problemy 

z  oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 37,2 stopni Celsjusza. U dzieci objawy 

zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.   

2. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki niepełnoletni 

uczestnik zostanie umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, a rodzic/opiekun zostaje 

poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania dziecka z NDK. Do czasu przybycia 

rodzica/opiekuna dziecko zostanie odizolowane od innych uczestników zajęć i pracowników NDK. 

Należy również wstrzymać przyjmowanie kolejnych uczestników zajęć.   

3. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy pełnoletniego uczestnika zajęć:  

a) Osoba dorosła, która podczas pobytu w NDK zaobserwuje, co najmniej jeden z objawów 

mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna:   

• osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla 

otoczenia,   

• jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją 

sanitarnoepidemiologiczną,   

• do czasu otrzymania pomocy odizolować się od pozostałych uczestników i innych osób 

pracujących w NDK,   

• powiadomić dyrektora NDK o swoim podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się do szpitala 

z  oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli osoba ta nie posiada 

własnego transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki.   

b) Dalszy tryb postępowania medycznego określi powiatowy inspektor sanitarny lub szpital.   

4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i  Ministra Zdrowia 

dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących 

przepisów prawa.  

  

Dyrektor  

Nowogardzkiego Domu Kultury 

mgr Aneta Drążewska  
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