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SZCZEGÓLNE ZASADY 

KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH, OSIEDLOWYCH  

I DOMU OSIEDLOWEGO NA TERENIE GMINY SUCHY LAS 

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

1. Szczególne zasady korzystania ze świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego 

na terenie Gminy Suchy Las w okresie epidemii COVID-19, określają zasady 

udostępniania i korzystania ze świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego na 

terenie Gminy Suchy Las w okresie obowiązywania stanu epidemii wywołanego 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W dalszej części niniejszych Zasad świetlice wiejskie, osiedlowe i Dom Osiedlowy oraz 

ich poszczególne pomieszczania zwane są „Obiektami”. 

3. W dalszej części niniejszych Zasad wszelkie wydarzenia komercyjne i niekomercyjne,  

w szczególności: zebrania, spotkania, szkolenia, kursy, konferencje, przyjęcia 

okolicznościowe, wesela oraz zajęcia z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi zwane 

są „Wydarzeniami”. 

4. Organizatorami Wydarzeń są osoby dokonujące rezerwacji Obiektów. 

5. Korzystanie z Obiektów możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z zapisami 

niniejszych Zasad, pisemnym potwierdzeniu zapoznania się z ich zapisami oraz  

z bezwzględnym stosowaniem się do podanych wytycznych. 

 

§ 2. 

 

1. Celem wprowadzenia Zasad jest: 

a) podjęcie działań, mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się 

epidemii w Obiektach oraz dostosowanie podejmowanych działań i procedur do 

potencjalnego zagrożenia i obowiązujących przepisów prawa, 

b) zwiększenie bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia 

Organizatorów i uczestników Wydarzeń oraz Opiekunów Obiektów, 

c) opracowanie w sposób kompleksowy zestawu procedur bezpieczeństwa 

umożliwiających działanie Obiektów, 

d) wskazanie zasad korzystania z Obiektów zapewniających bezpieczeństwo zarówno 

osobom organizującym wydarzenia, jak i osobom korzystającym z Obiektów, 

e) ograniczenie liczby kontaktów na terenie Obiektu w danym przedziale czasowym,  

w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem, 

f) wskazanie zakresu współdziałania z Administratorem Obiektów w celu utrzymania 

reżimu sanitarnego Obiektów. 
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ROZDZIAŁ II 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW 

 

§ 3. 

 

Zapewnienie właściwych warunków korzystania z Obiektów 

1. Środki czystości i środki dezynfekujące zapewnia Administrator Obiektów. Finansowanie 

środków odbywa się z budżetu Gminy Suchy Las. 

2. Środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, przyłbice, rękawice jednorazowe itp.) 

zapewniane są przez Organizatora bądź uczestników Wydarzeń we własnym zakresie. 

3. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowego sposobu 

dezynfekcji rąk umieszczone są w każdym Obiekcie przy wejściu. 

4. W każdej toalecie umieszczone są instrukcje w zakresie prawidłowego sposobu mycia 

rąk. 

5. Liczba uczestników Wydarzenia musi być dostosowana do wielkości zajmowanego 

pomieszczenia. 

6. W przypadku zorganizowania kilku Wydarzeń w jednym czasie w tym samym Obiekcie, 

Wydarzenia nie mogą rozpoczynać się o jednej porze, natomiast grupy uczestników 

nie mogą: 

a) stykać się ze sobą, 

b) wchodzić do Obiektu o jednej porze, 

c) korzystać z tych samych pomieszczeń, 

d) przebywać na korytarzach w tym samym czasie, 

e) korzystać z tych samych toalet. 

7. Po zakończeniu Wydarzenia do Organizatora należy sprzątnięcie sali i wszystkich 

pomieszczeń, z których korzystali uczestnicy, wraz z dezynfekcją wszystkich powierzchni 

dotykowych, sprzętu, toalet oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczeń. 

8. Fakt przeprowadzenia sprzątania przez Organizatora Wydarzenia musi być 

udokumentowany w grafikach umieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach, 

poprzez odnotowanie daty i godziny sprzątania oraz imienia i nazwiska osoby sprzątającej 

wraz z podpisem. 

 

§ 4. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w Obiekcie 

1. Osoby będące w trakcie kwarantanny, mające w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą 

podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19 lub wykazujące objawy 

chorobowe, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie czy trudności w oddychaniu, 

nie mogą uczestniczyć w Wydarzeniach na terenie Obiektów, a także ich organizować 

czy prowadzić. Obowiązek poinformowania, a także niewpuszczenia takich osób na teren 

Obiektu leży po stronie Organizatora. 
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2. Organizator ustala i dysponuje pełną listą osób uczestniczących w Wydarzeniu 

wraz z niezbędnymi danymi osobowymi i kontaktowymi (za zgodą uczestników 

Wydarzenia) konieczną do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej. Osoby niewyrażające zgody na podanie swoich danych osobowych 

lub kontaktowych nie mogą brać udziału w Wydarzeniu. 

3. Organizator informuje uczestników Wydarzenia przed jego rozpoczęciem o stosowanych 

procedurach dot. przeciwdziałaniu zarażeniu koronawirusem. 

4. Każda osoba wchodząca do Obiektu musi obowiązkowo zdezynfekować ręce. 

5. Każda osoba wchodząca do Obiektu musi obowiązkowo nosić osłonę nosa i ust, 

ewentualnie przyłbicę, a osoby obsługujące oraz ewentualni dostawcy także rękawiczki 

ochronne. 

6. Odzież wierzchnia osób uczestniczących w Wydarzeniu pozostawiona na wieszakach 

(szatni) nie powinna się ze sobą stykać (rozmieszczenie np. co drugi wieszak). 

7. Wprowadza się limit osób uczestniczących w Wydarzeniu i korzystających z pomieszczeń 

tak, aby na 1 osobę przypadało 2,5 m2 wolnej powierzchni. 

8. Organizator zapewnia taki układ przestrzenny Wydarzenia (tj. ustawienie krzeseł, stołów, 

miejsc ćwiczeń, itd.) aby zapewnić utrzymanie fizycznej odległości między uczestnikami 

min. 1,5 m oraz uniemożliwić samodzielny wybór miejsca przez uczestnika 

(miejsca/krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby). 

9. W przypadku wesel i imprez okolicznościowych Organizator wyznacza przy jednym 

stoliku (w miarę możliwości) miejsca dla rodzin lub osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 

10. Wydarzenie musi być tak zorganizowane, aby w maksymalny sposób ograniczyć 

możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących oraz zbierania się uczestników 

w ciągach komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego 

dystansu. 

11. Należy do minimum ograniczyć ilość ewentualnych dostawców i osób obsługujących 

Wydarzenie, a w trakcie Wydarzenia – kontakt z tymi osobami, zachowując bezpieczną 

odległość (min. 1,5 m) 

12. Wydarzenia należy prowadzić (w miarę możliwości) przy otwartych oknach, w dobrze 

wietrzonych pomieszczeniach. Nie zaleca się korzystania z klimatyzacji. 

13. Podczas kaszlu i kichania uczestnicy muszą zakrywać usta i nos zgiętym łokciem 

lub chusteczką. Zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza 

i umyć ręce. 

14. Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

15. Zakazuje się wymieniania sprzętem osobistym pomiędzy uczestnikami Wydarzenia. 

16. W toalecie w jednym czasie może przebywać tylko jedna osoba. 

17. Wprowadza się zakaz używania suszarek nadmuchowych do rąk. 

 

§ 5. 

 

Gastronomia i catering 

1. Uczestnicy Wydarzenia mogą spożywać posiłki na terenie Obiektu jedynie 

przy zachowaniu odpowiedniej odległości (min. 1,5 m dystansu pomiędzy stołami). 
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2. Przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, dozowniki 

do samodzielnego nalewania napojów, bufety, bary, bary kawowe, itp.) są możliwe 

do organizacji pod warunkiem wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc. 

3. Należy zadbać o dostosowanie liczby kelnerów do liczby gości - 1 kelner na nie więcej 

niż 15 osób. Przy serwisie dań do stołów obsługa gości przy danym stole może być 

prowadzona przez tego samego kelnera. 

 

§ 6. 

 

Postępowanie w odniesieniu do osoby posiadającej objawy zakażenia 

1. Osoby wykazujące objawy chorobowe nie mogą zostać wpuszczone na teren Obiektu. 

2. Organizator ma obowiązek poinformować osoby chcące uczestniczyć w Wydarzeniu 

i wykazujące objawy chorobowe, o konieczności jak najszybszego skontaktowania się 

ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną lub zgłoszeniu się do najbliższego oddziału 

zakaźnego celem konsultacji z lekarzem. Dostępne są telefony alarmowe 999 i 112. 

W soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy dostępny jest numer alarmowy 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 61 656 80 50. 

3. W przypadku wystąpienia u Organizatora, prowadzącego lub uczestnika Wydarzenia 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie 

odseparować go od reszty osób i odesłać transportem indywidualnym (prywatnym, 

sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, skierować 

do odosobnionego pomieszczenia, w którym będzie on oczekiwał na transport. 

W przypadku braku takiego pomieszczenia odseparowywana osoba musi znajdować się 

w wydzielonym obszarze, zapewniającym odległość od innych osób minimum 1,5 m. 

4. O wystąpieniu u osoby uczestniczącej w Wydarzeniu niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem Organizator powiadamia powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

5. Organizator ustala obszar, w którym poruszała się osoba wykazująca objawy zakażenia 

i przeprowadza rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami sanitarnymi oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, 

włączniki świateł, przyciski, uchwyty, itp.). 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad stanowi wzór oświadczenia Organizatora o zapoznaniu 

się z zasadami korzystania z Obiektu i przyjęciu do stosowania bez zastrzeżeń. 
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Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad korzystania ze świetlic wiejskich, 

osiedlowych i domu osiedlowego na terenie Gminy Suchy Las 

 w okresie epidemii COVID-19 

 

 

Oświadczenie Organizatora 

o zapoznaniu się z zasadami korzystania z Obiektu 

 

Data: ……………… 

 

 

 

1. Ja, ……………………………………………………….………., zamieszkała/zamieszkały 

w .............................................................. ul. .............................................................................., 

poczta ..........................................................., PESEL ................................................................. 

legitymująca/ legitymujący się dowodem osobistym: seria/numer ............................................. 

telefon kontaktowy: ………….…………………. oświadczam, że zapoznałem/am się  

z zasadami korzystania z Obiektu w okresie epidemii COVID-19 i przyjmuję je do stosowania 

bez zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 Organizator 

 


