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ZAIRZĄDZENIE NR 1312020

z dńa 16 czerwcażjZjr.

Dyrektora Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

w sprawie działalności EuRegioKom Pieńsk rv okresie zagrożenia epidemicznego COVID - 19

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 25 pńdziernika 1991T. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 202k.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r.,
poz.49l ze zm.), § 7 ust. 1. pkt 1 ppkt b) rozparządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 20żOr.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w zwięku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. Z żOżOf., poz. 878) oraz v,r5Ąycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia22.05.2020r. dla domów kultury zaruądzam. co następuje:

§1

1. Z dniem 16 ęzęrwcabr. ustala się czas pracy EuRegioKom Pieńsk w godz. 7:00 - 16:00.

2. Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku, oraz Biblioteka EuRegioKom Pieńsk
zostaną udostępnione dla interesantów i uczestników zajęć i spotkań stałych wg następującego
harmonogramu pfacy:

Poniedziałek. Wtorek : 8:00 - 15:00

Środa, Czwartek: 8:00 * i6:00

Piątek: dzięń techniczny - zamknięte dla osób z zewnątrz

3. Zajęcia grup tematycznych, próby i spotkania organizowane rv wymiarze godzinol.ł,ym innvm niż
w/v,odbyłvać sie będą po wcześniejszych ustaleniach z dyrektorem.

§2

Określa się ogólne zasady przebywania i korzystania z pomieszczeńEuRegioKom Pieńsk.

1. V/ budynku Centrum Kultury nalezy nosić osłonę no§a i ust.
2. Przy wejściu do budynku nńeĘ zdezynfekować ręce zgodnie z udostępnioną instnrkcją.
3. NaleĘ stosować się do informacji o maksymalnej liczbie odbiorców, mogących jednocześnie
przebywń w sali (informacja umieszczona pw wejściu do poszczególnych pomieszczeń).
4. Nalezy zachowywać bezpieczny dystans pomiędzy osobami (zalecane co najmniej ż metty)
5. Podczas kaszlu i kichania na7ez1 zakłyłvaó usta i nos zgiętym łokciem.
6. Starać się nie dotykaó dłońmi okolic §łarzy, nvłaszcza ust, nosa i oczu.
7. Osoby biorące udńń w zajęciach lub opiekunowie clzieci bioących vdział w zajęciach
zobowiązań są do wypehienia afikie§ dotycącej możliwości rakażeńa się wirusem SARS-CoV-
2, wywołującym chorobę COVID-l9 (ankieta do odebrania w sekretariacie EuRegioKom).
8. Osoby biorące ludziń w zajęciach, w których zakrywarrie nosa i ust uniemożliwia prawidłowe
wykonywanie czynności zobowiązane ą do zakrywania nosa i ust do momentu rczpoczęciazajęć.
9. Osoby biorące udział w zajęciach zobowiązane Ę do częstego i dokładnego mycia rąk wodą z
mydłem, zgodnie z instrukcją majdującą się ptzy umywalce.
10. Zajęcia odbywać się będą w ściśle określonych salach, a przebywanie poza nimi będzie
zabronione.
11. Obowiąnlje zakaz przebywania w sa]ach zajęciowych osób trzecich" w tlłrn rodziców lub



opiekunów.
12. Rodzice/opiekunowie prz}prowadzają dzleci punktualnie (tuż przed zajęciami).
możliw,ości przebywania na korytarzu w oczekiwaniu na

Nie ma
zajęcia.

13. Uczestnikzajęó nie powinien zabierać ze sobą nazajęcianiepotrzebnych przedmiotów.

§3

Szczegółową procedurę bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i ptzeciwdziŃania
COVID-19 otaz procędurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID-
19 obowiązujące w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komtłnikacji w Pieńsku określają
załączniki do Zurzqtlzenia nr 12i2020 z dnia ]5 czerwca 2a2Or. Dyrektora Euroregionalnego
Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku w sprawie wprowadzenia procedur majqcych na celu
zapobieganie i przeciwdziałanie COVID - ]9 w Euroregionalnym Centrum Kultuly i Komunikacji
w Pieńsht.

§4

Z dniem 16 czerwca wznawia się możliwość korzystania z pozostających w administracji
EuRegioKom Pieńsk świetlic wiejskich w DfuZynie Dolnej, Stojanowie, Lasowie, żarkach
Srednich oraz Żarce nad Nysą. Za bezpieczeństwo uczestników spotkań (organizowanych w
reżimie epidemicznym) odpowiadać będą ich organizatorzy, co potwierdzac będą stosownym
pisemnym oświadczenięm.

§5

Zaruądzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

D Y R E KT o R


