
REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ   
 

Procedury bezpieczeństwa  w czasie  COVID-19 w Spółdzielczym Ośrodku Kultury   
w SM „PIAST” w Katowicach 

Regulamin opracowano w oparciu  o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego  
 
 

1. W zajęciach uczestniczą jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych i innych objawów infekcyjnych. 
2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 

14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. 
3. Uczestnicy mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej tj. maseczek /przyłbic. 
4. Po wejściu do SOK uczestnicy zajęć mają mierzoną temperaturę. 
5. W przypadku stwierdzonej temperatury powyżej 37,4º C uczestnik nie bierze udziału w zajęciach. 
6. Uczestnicy nie wnoszą na zajęcia żadnych zbędnych przedmiotów. 
7. Uczestnicy zajęć regularnie pamiętają o podstawowych zasadach higieny, myciu rąk wodą i mydłem, nie 

podawania ręki na przywitanie, unikania częstego dotykania oczu, nosa i ust, o zwracaniu  uwagi  na odpowiedni 
sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy  kasłania. 

8. W trakcie oczekiwania do wejścia na zajęcia uczestnik ma obowiązek zachowania minimum 1,5 m odległości od 
innych osób. 

9. Należy unikać zbierania się w ciągach komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający   zachowanie odpowiedniego 
dystansu. 

10. Odpowiedni dystans (1,5 m) należy zachować także względem prowadzącego zajęcia oraz względem innych 
uczestników zajęć. 

11. Na terenie SOK obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków. 
12. Zaleca się uczestnictwo w zajęciach SOK z użyciem własnymi przyborów, materiałów, sprzętów 

       13. Zbiórka dzieci uczestniczących w zajęciach  odbywać się będzie przed siedzibą SOK skąd będą 

             odbierani przez instruktora  właściwych zajęć. Po zmierzeniu przez instruktora  temperatury oraz  
            pomocy w przygotowaniu do zajęć   zaprowadzani będą do  właściwej sali . 
       14. Po zakończeniu zajęć dzieci będą wyprowadzani przez instruktora przed siedzibę SOK skąd 

           odbierani zostaną przez rodziców/opiekunów.  
 
  Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu: 
 

1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w zajęciach  odbywających 
się w Spółdzielczym Ośrodku Kultury w Katowicach przy ul. Zawiszy Czarnego 8; 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie  biorącego udział w zajęciach odbywających się w Spółdzielczym Ośrodku Kultury 
w Katowicach przy ul. Zawiszy  Czarnego 8; 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie  instruktora prowadzącego zajęcia w  Spółdzielczym Ośrodku Kultury w 
Katowicach przy ul. Zawiszy  Czarnego 8 
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