
Załącznik do zarządzenia nr 46/2020 

p.o. Dyrektora GOKiS z dnia 27.08.2020 r. 

 

 

Zasady bezpieczeństwa  

obowiązujące podczas organizacji przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wydarzeń i 

imprez kulturalnych w trakcie epidemii koronawirusa 

 

I. Uczestnik wydarzeń i imprez kulturalnych zobowiązany jest do: 

 

1. Zachowania dystansu min. 1,5 m pomiędzy uczestnikami na terenie/obiekcie, na którym 

organizowane jest wydarzenie. 

2. Zakrywania ust i nosa (organizator nie zapewnia wyposażenia uczestników w środki ochrony 

osobistej), jeżeli podczas przemieszczania się nie jest możliwe utrzymanie dystansu 

społecznego.  

3. Dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren/obiekt imprezy i wyjściu. 

4. Zajmowania przygotowanych przez GOKiS miejsc dla widowni. Niedopuszczalne jest 

przestawianie krzesełek przez uczestnika.  

5. Wchodzenia i opuszczania terenu/obiektu oznaczonymi do tego miejscami. 

6. Pozostawienia odzieży wierzchniej na przygotowanych wieszakach, zachowując odległości 

pomiędzy okryciami. 

 

II. Organizator wydarzeń i imprez kulturalnych zobowiązany jest do: 

 

1. Dezynfekcji urządzeń, z którymi uczestnik miał bezpośredni kontakt. 

2.  Regularnego sprzątania strefy przeznaczonej dla publiczności oraz zaplecza: 

• zapewnienia środków do mycia lub dezynfekcji rąk na terenie/obiekcie, m. in. w toaletach, 

przy wejściu  

• zapewnienia pojemnika na zużyte środki ochrony osobistej 

• sprzątania i dezynfekcji toalet. 

3. Stosowania środków ochrony indywidualnej m. in. maseczki, przyłbice podczas kontaktu z 

publicznością/uczestnikami.  

4. Usytuowania publiczności w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów, w przypadku 

występów wokalnych – min. 6 metrów. 

 



 

III. Zasady korzystania z wydarzeń i imprez kulturalnych: 

 

1. Na terenie/obiekcie mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby zdrowe bez jakichkolwiek 

objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Obowiązuje zakaz przychodzenia i przebywania 

na terenie/obiekcie osób po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną 

kwarantannie. 

2. Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu/imprezie (uczestnicy, obsługa, artyści) 

zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na teren/obiekt lub 

wcześniej drogą elektroniczną, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną 

oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (wzór w 

załączniku). Pozyskane dane będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie. 

 

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 

 

1. W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia nasilonych objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem, zostanie on poproszony przez organizatora o opuszczenie 

terenu/miejsca i powrót indywidualnym transportem do domu. W przypadku nagłego 

pogarszania się jego stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112. 

2. Organizator we współpracy z obsługą ustali obszar, w którym poruszała się i przebywała 

osoba potencjalnie zakażona koronawirusem, a następnie podda go rutynowemu sprzątaniu, 

zgodnie z procedurami obiektu/terenu. 

3. Po otrzymaniu potwierdzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem organizator ustali listę 

pracowników oraz (o ile to możliwe) widzów obecnych w tym samym czasie w 

części/częściach terenu/obiektu, w których przebywała osoba zakażona koronawirusem i 

zastosuje się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt 

z zakażonym. 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie uczestnika wydarzenia/imprezy 

 

…………………………………………………  
nazwa wydarzenia/imprezy 

 

w związku ze stanem epidemii COVID-19 i działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożenia 

SARS-CoV-2, na podstawie wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w 

trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko) _____________________________________________ 

 

nr telefonu: ________________________________________________________________ 

 

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy:  

1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2; 

2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;  

3) nie miałem/am kontaktu z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie. 
 

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym w 

………………………….dnia ……… r. wystąpi u mnie podejrzenie zakażenia COVID-19, 

zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby 

sanitarne i epidemiologiczne, a także GOKiS tel. 22 789 71 02 oraz podjąć niezbędne kroki wg 

wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus 
 

3. Podczas wydarzenia zobowiązuję się do przestrzegania Zasad bezpieczeństwa obowiązujących 

podczas organizacji przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wydarzeń i imprez kulturalnych w trakcie 

epidemii koronawirusa. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. 2019 poz. 1781) o ochronie danych osobowych oraz  z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych 

w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub 

wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS –CoV –2 (COVID-19).  
 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

w Celestynowie (Regucka 1, 05-430 Celestynów, telefon kontaktowy: 22 789 71 02.  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Aleksandra Jaszczołta, kontakt 

e-mail aleksander.jaszczolt@fzj-solution.pl. 

3) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia; 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu; 

5)Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie 

www.gokcelestynow.pl  

 

……………….…….                                           
miejscowość, data                                                                                         

……………………………………………… 

czytelny podpis 

https://www.gov.pl/web/koronawirus
http://www.gokcelestynow.pl/

