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 Procedury funkcjonowania Goleniowskiego Domu Kultury w okresie epidemii Covid 19 

Zasady ogólne: 

1. W grupie może przebywać maksymalnie 12 uczestników. 
2. W każdej Sali znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni płaskich, tak aby 
pracownicy mieli stałą możliwość szybkiego dezynfekowania powierzchni, z którymi uczestnik ma 
kontakt. 
3. Sale wietrzone są minimum raz na godzinę. 
4. Do odwołania zostają zawieszone wydarzenia w sali koncertowej GDK.
5. Do odwołania nie będą organizowane wyjścia poza teren GDK. 
6. Jako sposób szybkiej komunikacji ze wszystkimi Rodzicami, placówka przyjmuje wiadomość 
mailową i indywidualny kontakt telefoniczny. 
7. Aby ograniczyć w sposób maksymalny obecność osób trzecich na terenie GDK, prosimy o 
niepozostawanie rodziców (opiekunów) dzieci podczas zajęć. W przypadku konieczności wejścia 
takiej osoby, musi ona w budynku nosić środki ochrony osobistej.

Procedury dotyczące zasad higieny oraz utrzymywania czystości w GDK:

1. Instruktor powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny. Podczas zajęć należy  
zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne 
mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. . 
2. Uczestnicy mają zapewniony stały dostęp do środków higieny osobistej w pomieszczeniach 
sanitarnohigienicznych, z których korzystają. Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialny jest 
instruktor. 
3. Nauczyciel powinien zwracać uwagę, jak zachowują się uczestnicy podczas kaszlu i kichania. 
Użyta podczas kichania lub kaszlu chusteczka higieniczna powinna być jak najszybciej wyrzucona 
do zamkniętego kosza, a ręce umyte wodą i mydłem.
4. Za utrzymanie czystości w GDK odpowiedzialni są przeznaczeni do tego pracownicy.
5. Dyrektor Domu Kultury zapewnia sprzęt do pracy porządkowych oraz środków czyszczące i 
myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych. 
6. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych 
powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają 
uczestnicy i pracownicy GDK, co pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
7. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy 
regularnie, co najmniej 2 raz dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem  lub środka 
dezynfekującego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia: blaty, siedziska, drzwi, poręcze 
krzeseł i powierzchnie płaskie, klamki, włączniki światła, poręcze i uchwyty.
8. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie z wytycznymi
i zaleceniami podanymi przez producenta.



Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 

1. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być uczestnik i pracownik GDK, u którego 
występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy kaszel, ból mięśni, problemy z 
oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 38 st.C. U dzieci objawy zakażenia mogą 
przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.

2. W celu uchronienia innych uczestników i pracowników przed zakażeniem osoby podejrzane o 
zakażenie COVID-19 powinny być izolowane w wyznaczonym i odpowiednio wyposażonym 
pomieszczeniu.

3. Dzieci i osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji do dalszego 
postępowania, w zależności od objawów po kontakcie ze służbami sanitarnymi.

4. Do przestrzegania procedury zobowiązani są:
•     dyrektor GDK
•     wszyscy pracownicy GDK
•     rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach.
• osoby dorosłe biorące udział w zajęciach GDK

I. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy instruktora, innego 
pracownika GDK lub pełnoletniego uczestnika zajęć.

1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w GDK zaobserwuje co najmniej jeden z objawów 
mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem powinna: 

1) osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla 
otoczenia, 

2) jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-
epidemiologiczną 

3) do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób pracujących w GDK, 

4) powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z 
oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli osoba ta nie posiada własnego 
transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki. 

2. Dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja lub szpital.

3. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem 
dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny zawiadamia o tym dyrektora GDK, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki 
profilaktyczne.
4. Dyrektor GDK, mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika, zgłasza ten fakt 
jak najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego GDK.



II. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dziecka: 

1. Instruktor opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia rodziców oraz dyrektora GDK       
o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach. 

2. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza dziecko do wyznaczonego 
pomieszczenia zapewniającego izolację. 

3. Instruktor oddziału pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo. 

4. Osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę i zabezpiecza 
siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do 
odwołania. 

5. Dyrektor GDK: 

1)  w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z placówką 
POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania, 

2)  w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-
epidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka będącego pod opieką 
GDK. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania. 

3)  w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 112. 

6. Po przyjeździe rodziców do Domu Kultury opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i postępując 
zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej: 

1) zawożą dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym, jeśli gorączka powyżej 38 st..C z kaszel 
czy duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym, 

2) w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują stan jego 
zdrowia obserwując dziecko, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy 
właściwe dla zakażenia koronawirusem ponownie, bezzwłocznie kontaktują się z sanepidem, 
informując, jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują. 

7. W sytuacji podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej u dziecka lub GDK zalecany okres 
izolacji wskazuje lekarz. Rodzice dziecka lub pracownik GDK mają obowiązek, zgodnie z 
przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 
zastosowania się do wydanych nakazów i wskazań leczniczych. 

8. Pracownicy Domu Kultury i rodzice sprawujący pieczę nad chorym lub podejrzanym o chorobę 
zakaźną dzieckiem zobowiązani są do szczególnego sposobu postępowania zapobiegającego 
szerzeniu się zachorowań na COVID-19. Za nieprzestrzeganie wskazań leczniczych i wypełnienie 
określonych przepisami obowiązków ponoszą osobiście odpowiedzialność. Niedopełnienie ich jest 
wykroczeniem podlegającym karze grzywny albo karze nagany. 

9. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania
testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora 
GDK, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. 
10. Dyrektor GDK  informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji oraz wspólnie 
burmistrzem może podjąć decyzję o konieczności usunięcia i unieszkodliwienia zanieczyszczenia 
biologicznego w sprawie. Dekontaminacja (dezynfekcja wysokiego poziomu) pomieszczeń i 
przedmiotów przeprowadzana jest w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem 
sanitarnym i wymaga zamknięcia GDK na jeden dzień.



11. Decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o 
zakażenie dzieckiem lub pracownikiem Domu Kultury powinna zostać podjęta w kontakcie ze 
służbami sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami dzieci uczęszczających do GDK.+

Organizacja pracy GDK (Dział Rozwoju Umiejętność) w okresie epidemii Covid 19
1. Wszystkie zajęcia prowadzone będą w reżimie sanitarnym z zachowaniem dystansu społecznego
i wszelkich środków ostrożności.

• Studio wokalne – zajęcia indywidualne (45 min), po każdym uczestniku:
dezynfekcja mikrofonu, sprzętu nagłaśniającego oraz wietrzenia sali.

• Pracownia Korolove dzieciaki – sala 8, stoliki ustawione w odległościach 1,5 m od
siebie, jedno dziecko przy stoliku, maksymalnie 12 uczestników + instruktor,
po każdych zajęciach: dezynfekcja stanowisk oraz wietrzenie sali

• Dekoratornia – sala 23 – maksymalnie 12 uczestników + instruktor, po każdych
zajęciach dezynfekcja: stanowisk oraz wietrzenie sali,

• Orkiestra – sale GDK, zajęcia indywidualne (45 min), po każdych zajęcia
dezynfekcja: stanowisk oraz wietrzenie sali,
– sala 28, zajęcia sekcyjne, maksymalnie 12 uczestników + instruktor, po
każdych zajęciach: dezynfekcja stanowisk oraz wietrzenie sali,

• Orkiestra sekcja taneczna – sala koncertowa GDK, maksymalnie 12 uczestników +
instruktor, po każdych zajęciach: dezynfekcja oraz wierzenie sali,

• Kapela Goleniowska – sala koncertowa GDK, maksymalnie 12 uczestników
+ instruktor, po każdych zajęciach: dezynfekcja oraz wietrzenie sali
(ok. 15 minut),

• INA – sala koncertowa, maksymalnie 12 uczestników + instruktor, po każdych
zajęciach: dezynfekcja oraz wietrzenie sali (ok. 15 minut),

• Kapela INY – sala 8 lub koncertowa , maksymalnie 12 uczestników + instruktor, po
każdych zajęciach,

• Modelarnia – budynek przy SP4, ul. Szczecińska , maksymalnie 6 uczestników + 
instruktor, po każdych zajęciach dezynfekcja stanowisk i wietrzenie,

• Studio Muzyczne– sala 8, maksymalnie 12 uczestników + instruktor, po każdych
zajęciach dezynfekcja i wietrzenie sali.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Działając zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W
sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WF. dalej
w skrócie zwane RODO, informujemy że: danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani \Pana danych osobowych jest Dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury  z siedzibą w 72-100 Goleniów, ul. Słowackiego
1( dalej zwanym Administratorem).

Inspektorem ochrony danych w Goleniowskim Domu Kultury jest Pan Bartosz Kaniuk – e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl. Telefon: +48 608 442
652.

Dane  osobowe przetwarzane będą w celu  uczestnictwa w kołach zainteresowań działających w Goleniowskim Domu Kultury,  zapewnienia
bezpieczeństwa  oraz  ochrony  zdrowia  dziecka.  Podstawa  prawna  przetwarzania  danych  osobowych  wynika  z  art.  6  ust.  1  pkt.  a,b,c,e  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem  danych
osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WF (RODO).

Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą:

- uprawnieni pracownicy Administratora,

Podane przez Pana/Panią dane osobowe przechowywane będą prze okres 5 lat od dnia zakończenia uczestnictwa w kole zainteresowań..

Posiada  Pan\i  prawo dostępu  do treści  swoich  danych  oraz  prawo ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,prawo wniesienia
sprzeciwu,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

Ma pan/i prawo wniesienia skargo do organu nadzorczego.

Podanie przez Pana/nią danych osobowych swoich oraz swojego dziecka jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować
odmową udziału uczestnika(dziecka) w kołach zainteresowań.

mailto:bkaniuk@proinspektor.pl

