
KOMUNIKAT 
Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini  

o podjętych działaniach zapobiegawczych, zapewniających bezpieczeństwo każdego z widzów 
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2  

 
 

1. Dyrektor TCK wyznacza  pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych 
procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
 
2. Na terenie obiektu wprowadza się  dodatkowe procedury  

- zbieranie danych kontaktowych do widzów, wykonawców i obsługi wydarzenia  

- obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników i kontraktorów, szczególnie mających 
kontakt  z publicznością; 

- obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu; 
- w szatniach i toaletach dostępne środki do dezynfekcji; 

- oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej; 
- wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji; 

- szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na    
   imprezie; 

- planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób przebywała w 

jednym  czasie w jednym miejscu  
- opracowanie odpowiednich zapisów do umów z kontrahentami (np. klauzula RODO dotycząca 
udostępniania  danych GIS, oświadczenie o stanie zdrowia) 

- opracowanie odpowiednich zapisów do instrukcji BHP uwzględniających wytyczne GIS. 

 

3. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń. 

 

     - dokonano aktualizacji  regulaminu pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie 

       bezpieczeństwa epidemicznego. 

           -  wprowadzono klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające pracownikowi TCK udostępnienie  
              Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy; 

           - wprowadzono obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w materiały ochrony osobistej; z  
              możliwością zakupu maseczek w kasach TCK 

           - zalecono złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub  
             wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie  
             przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; dane te umożliwią łatwy kontakt z  

             uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu. 

           - Uczestnicy zostaną  poinformowani z wyprzedzeniem: 
             o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją  regulaminu, którego zapisów     

             uczestnik jest zobowiązany przestrzegać; 

             o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie  
             wydarzenia. 

          -  Informacje dla widzów przekazywane będą  za pomocą strony internetowej www.tck.trzebinia.pl, FB,  

             wywieszone na tablicach informacyjnych  
 
 

 
4.  Zasady organizacji widowni. 
     a)  Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem: zakrywania ust i nosa przez widzów,  
        udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc.  

http://www.tck.trzebinia.pl/


            b) na terenie obiektu w miejscach widocznych udostępnione są  środki do dezynfekcji  oraz informacje   

               przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania wymaganego dystansu. 
           c) Procedura wejścia i wyjścia publiczności: 

            - wyposażenie pracowników ochrony oraz bileterów w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki,  
              przyłbice, środki do dezynfekcji rąk)  ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów; 
             - obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy; 
            -  wpuszczane i wypuszczanie publiczności w odpowiednich odstępach czasowych; 
            -  korzystanie z odrębnych wejść i wyjść  

            -  preferowane bilety elektroniczne w telefonach. 
            -  kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę imprezy. 
            -  Miejsca siedzące zajmowane co drugie siedzenie; 
            -  Publiczność usytuowana w odległości minimum 2 metrów od sceny/artystów, w przypadku występów  

               wokalnych – min. 6 metrów. 
 

5. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia: 

a) Wietrzenie i wentylowanie pomieszczeń zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu imprezy,  
               b) Zachowanie higieny stref dla publiczności oraz zaplecza uwzględniając: 

              - środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie obiektu, m.in. w toaletach oraz przy wejściu i wyjściu  

               - udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet  
               - organizacja przedsięwzięcia tak, aby móc zachować wymagany dystans; 
               - oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie z odpadami  

                 zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS; 
               - udostępnienie  podajników na ręczniki papierowe; 

               - umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem  
                 potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość); 

               - sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę. 

         c) udostępnienie jak największej liczby pomieszczeń oraz osobnych sanitariatów dla pracowników i obsługi. 
d) Ciągi komunikacyjne/toalety: 

         - zaleca się w miarę możliwości bezdotykowe otwieranie drzwi; 

                - zaleca się używanie wind tylko przez rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością, starsze,  

                  ciężarne; 

                - nie zaleca się używania nadmuchowych suszarek do rąk; 
                - aby ułatwić zachowanie dystansu zaleca się korzystanie z łazienek jednocześnie przez max. 2 osoby,  
                e) wyznaczenie pomieszczenia wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący,   
                   w którym  będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych 

                f) umieszczenie w określonym miejscu potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-  
                   epidemiologicznej i służb medycznych. 
 

 

 


