Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 9/2020
z dn. 26.05.2020r.

Procedury organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach na Sali widowiskowej
Jeleniogórskiego Centrum Kultury w warunkach zagrożenia epidemiologicznego
COVID-19
1)
2)

1. Zasady organizacji wydarzenia
Organizacja wydarzeń w Sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury możliwa
jest wyłącznie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
Wszystkie osoby wchodzące do budynków JCK mają obowiązek dezynfekowania rąk za
pomocą płynu dezynfekującego lub wody z mydłem.

3)

Wszystkie osoby przebywające w budynku JCK zobowiązane są nosić maseczki lub
przyłbice oraz powinny zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz
innych osób wynoszący min. 2m.

4)
5)

Obowiązuję zakaz korzystania z szatni.
Obowiązuje zakaz używania klimatyzacji. Za pomocą wymuszonego obiegu powietrza
sala podlega wietrzeniu przed i po wydarzeniu.
Zużyte środki ochrony osobistej powinny być wyrzucane do dedykowanych oznaczonych
pojemników.
Po każdym wydarzeniu dezynfekcji podlegają powierzenie dotykowe – poręcze, klamki,
włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, z odnotowaniem
wykonanej dezynfekcji na liście porządkowej.

6)
7)

8)

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kierownik bezpieczeństwa JCK koordynuje zadania związane z przestrzeganiem
ustalonych procedur oraz w razie konieczności odpowiada za kontakt z Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jeleniej Górze.
2. Zasady pracy artystycznej
Wszystkie osoby pracujące przy organizacji wydarzenia zobowiązane popisać
oświadczenie (załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 9/2020 z dn. 26.05.2020r.) o
zapoznaniu się z „Instrukcją dla osób biorących udział przy organizacji wydarzeń w Sali
widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury”.
Artyści ze swoim zespołem technicznym zobowiązani są do podania danych
kontaktowych, podpisania oświadczenia na temat stanu swojego zdrowia i zapoznania
się z „Procedurami organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach na Sali widowiskowej
Jeleniogórskiego Centrum Kultury w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID19” oraz wypełnienia oświadczenia (załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 9/2020 z dn.
26.05.2020r.).
Wszystkie osoby wchodzące do Sali widowiskowej, zaplecza Sali i garderób mają
obowiązek dezynfekowania rąk za pomocą płynu dezynfekującego.
W trakcie montażu, prób i wydarzenia zalecane jest noszenie środków ochrony osobistej
tj. maseczki/przyłbice, rękawiczki oraz zachowanie dystansu społecznego
m.in. 1,5 metra pomiędzy występującymi, jeżeli to możliwe.
Obowiązuje regularna dezynfekcja sprzętów i powierzchni używanych przez artystów,
włącznie z dekoracjami i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt.
Mikrofony powinny być indywidualne dla każdego artysty - podpisane, na czas trwania
całego wydarzenia.
Artyści z zespołem technicznym i osoby pracujące przy organizacji wydarzenia powinni
ograniczyć kontakt z widownią do absolutnego minimum.
Katering dla artystów jest możliwy w garderobie z uwzględnieniem zasad reżimu
restauracyjnego i z dostępnymi płynami do dezynfekcji.
3. Zasady organizacji Widowni

1)
2)

3)

4)
5)
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1)

Udział widzów jest możliwy pod warunkiem zakrywania ust i nosa przez widzów oraz
przy zachowaniu dystansu społecznego.
Wszyscy widzowie przed wejściem na Salę widowiskową zobowiązani są do podania
swoich danych kontaktowych i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się
z „Procedurami organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach na Sali widowiskowej
Jeleniogórskiego Centrum Kultury w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID19” (załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 9/2020 z dn. 26.05.2020r.).
Widzom udostępnienia się 140 miejsc siedzących. Miejsca powinny być zajmowane
z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania
jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:
- uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
- jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub
osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
W wydarzeniach mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych,
nie mające kontaktu z osobą co do której podejrzewane jest zarażenie COVID-19
(kwarantanna, izolacja, choroba, itp.) w przeciągu ostatnich 2 tygodni.
Przed wejściem do Sali widowiskowej, pracownik JCK jest uprawniony do sprawdzenia
uczestnikowi temperatury ciała.
Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
a. Pracownicy wpuszczający widzów na Salę muszą być wyposażeni w środki ochrony
osobistej tj. (maseczki i/lub przyłbice, rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk);
b. Osoby w kolejce powinny zachowywać dystans m.in. 1,5 metra;
c. Wszystkie osoby wchodzące do Sali widowiskowej mają obowiązek dezynfekowania
rąk za pomocą płynu dezynfekującego;
d. Dla publiczności zostanie udostępniona możliwie największa liczba wejść i wyjść
z Sali;
e. Publiczność opuszcza Salę grupami (rzędami);
4. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia
Organizatorzy udostępnią listę publiczności, artystów i osób pracujących przy organizacji
wydarzenia, pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej
Górze.

