
Kraków, dnia 6 czerwca 2020 r.  

Regulamin zachowania się na terenie Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”                      

w okresie stanu epidemii  

W budynkach Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” obowiązuje: 

 

a) nakaz zasłaniania ust i nosa przy pomocy maski lub przyłbicy; 

b) nakaz zachowania minimalnej odległości od innej osoby co najmniej 2 metrów           

(z wyjątkiem dzieci do lat 13, osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących 

oraz osób, które nie mogą poruszać się samodzielnie); 

c) zakaz gromadzenia się; 

d) zakaz korzystania z szatni; 

e) nakaz unikania kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi typu poręcze; 

f) nakaz dodatkowego zakrywania łokciem ust i nosa podczas kichania i kaszlu; 

g) nakaz stosowania się do ewentualnych nowych dodatkowych zaleceń pracowników 

Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki i ochrony związanych z zapobieganiem 

COVID-19; 

h) nakaz przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących przebywania      

w miejscach publicznych i zachowania w takich miejscach w okresie 

epidemii/zagrożenia epidemicznego COVID-19; 

i) nakaz korzystania z wyznaczonych toalet pojedynczo; 

j) nakaz odebrania dziecka w ciągu 2 godzin od zgłoszenie przez opiekunów 

niepokojących objawów chorobowych. 

 

Pracownicy Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” posiadają uprawnienie do 

niewpuszczania do obiektów osób, w stosunku do których istnieje przypuszczenie, że 

swoim stanem zdrowia mogą stworzyć zagrożenie dla innych np. osób z uporczywym 

kaszlem. 

Informujemy, że nasi pracownicy, ze względów bezpieczeństwa i dbając o zdrowie 

uczestników, mogą zmierzyć temperaturę (bezdotykowo) korzystającym z naszych zajęć 

lub wydarzeń. 

Brak zastosowania się do powyższych nakazów i zakazów może spowodować zakaz 

uczestnictwa w wybranej formie kulturalnej. 

Niniejszy regulamin będzie obowiązywał aż do odwołania. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z niniejszym regulaminem. 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko:…………..……………………. 

 

 

…………………… 

            Podpis 

 

 

 

 

 



 

 

Kraków, dnia …………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 Oświadczam, że uczestnik, który bierze udział w wydarzeniu: 

− nie przebywa na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym w związku           

z COVID-19; 

− nie przebywał w ciągu ostatnich 14 dni z osobami objętymi nadzorem 

epidemiologicznym ani kwarantanną w związku z Covid -19; 

− jest zdrowy i nie występują u niego objawy infekcji: gorączka, kaszel, katar, ból 

gardła, ból mięśni, wysypka, inne nietypowe objawy; 

− a także wyżej wymienione objawy nie występują obecnie u żadnego z domowników. 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Centrum Kultury „Dworek 

Białoprądnicki” o zmianie powyższego stanu.  

 

 

 

Imię i nazwisko:…………..……………………. 

…………………… 

            Podpis 

  


