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Regulamin organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych w Miejskim Domu Kultury 

w Makowie Mazowieckim w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce 

Wytyczne obowiązujące uczestników – widzów, artystów i pracowników uczestniczących             

w wydarzeniach kulturalnych (tj. koncertach, spektaklach, stand-up, itp.) 

 

§ 1 

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Makowie 

Mazowieckim (dalej „MDK”) jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

zobowiązaniem przestrzegania jego postanowień. 

§ 2 

Zalecenia ogólne – obowiązujące uczestników i organizatora 

1. Udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych organizowanych przez MDK                        

jest dopuszczalny, pod warunkiem: 

1) zakrywania ust i nosa (samodzielne wyposażenie się w materiały ochrony osobistej), 

2) udostępnienia nie więcej niż połowy liczby miejsc. Rzędy powinny być zajmowane 

naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami. 

Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy 

uczestnika, który: 

- uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13 roku życia, 

- jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/potrzebie 

kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może 

poruszać się samodzielnie.  

2. Usytuowanie publiczności: 

1) w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów, 

2) w odległości minimum 6 metrów od sceny/artystów – w przypadku występów 

wokalnych.  

3. Uczestnik, przy wejściu na imprezę (lub wcześniej drogą online) zobowiązany jest do 

złożenia pisemnego oświadczenia: 

1) poświadczającego, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz 

nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (niespełnienie 

tego wymogu skutkować będzie brakiem możliwości udziału w wydarzeniu), 

2) w zakresie dot. danych osobowych, umożliwiające MDK udostępnienie Głównemu 

Inspektorowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestnika. 

4. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy wejściu i wyjściu do/z budynku MDK. 

5. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach: 
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1) prawidłowej dezynfekcji rąk, 

2) prawidłowego mycia dłoni, 

3) prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczek ochronnych, 

4) prawidłowego zakładania i zdejmowania rękawiczek.   

6. Zużyte środki ochrony osobistej – maseczki ochronne i rękawiczki, należy wyrzucać do 

dedykowanych pojemników z oznaczeniem: ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ. 

7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonego limitu osób przebywających                

w tym samym czasie w danym pomieszczeniu (informacja przy wejściu do każdego 

pomieszczenia).  

8. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania wymaganego dystansu społecznego. 

9. Udostępnienie przez organizatora 4 wejść/wyjść. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania 

dystansu społecznego podczas przybycia/opuszczenia budynku MDK.   

10. Szatnia w budynku MDK jest wyłączona z użytku. 

§ 3 

Zasady bezpieczeństwa, higieny i dezynfekcji  

1. Zasady pracy artystycznej i wykonawczej: 

1) zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia, 

2) przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z dostosowaniem odległości 

1,5 m pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe, 

3) regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami                            

o rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt, 

4) kostiumy – ubieranie i rozbieranie przez garderobianych tam, gdzie to jest możliwe.               

Po zdjęciu kostium powinien być włożony do worka foliowego, oznaczonego imieniem                                   

i nazwiskiem danego artysty, a następnie oddany do pralni, 

5) mikroporty – indywidualne dla każdego artysty, podpisane, na czas trwania całego cyklu 

wydarzenia, 

6) w orkiestrach – dla instrumentów dętych pojemniki ze środkiem dezynfekującym, 

służące do oczyszczania instrumentów ze skroplonego powietrza.  

2. Wytyczne dla organizatora: 

1) wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji,  

2) zapewnienie środków do dezynfekcji dostępnych w budynku MDK, 

3) oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, 

4) wietrzenie i wentylowanie pomieszczeń zamkniętych przed, w trakcie i po każdym 

dniu/wydarzeniu, 
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5) umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji według rekomendacji GIS – 

prawidłowa dezynfekcja i mycie rąk, prawidłowe zdejmowanie i zakładanie maseczek 

ochronnych i rękawiczek, 

6) dezynfekcja powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki, krzesła itp.), 

7) sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością – minimum raz na godzinę. 

§ 4 

Procedura postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem                   

SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia  

1. Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim 

pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 

2. Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych                         

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

z zakażonym.    

 

 

 


