
Regulamin zajęć odbywających się w Bibliotece Publicznej Gminy Granowo w czasie 

trwania epidemii wirusa COVID-19 

 

1. W pomieszczeniach podczas zajęć mogą przebywać: 

 osoby ,które uczestniczą w zajęciach, 

 instruktorzy, prowadzący zajęcia, 

 pracownicy BP w Granowie 

2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są przychodzić na zajęcia punktualnie, na 15 minut przed ich 

rozpoczęciem. 

3. Wszyscy uczestnicy zajęć są wpuszczani przez instruktora lub pracownika BP do Sali na 5 

minut przed ich rozpoczęciem. 

4. Uczestnik wydarzenia/imprezy w zamkniętym pomieszczeniu zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę (załącznik nr 1), ze uczestnik, według swojej 

najlepszej wiedzy. Nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod 

nadzorem epidemiologicznym. Uczestnik proszony jest o podanie danych kontaktowych  

(nr telefonu) co umożliwi łatwy kontakt z nim po wydarzenia/imprezy w sytuacji, gdy służby 

sanitarne ustalą, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. 

5. Osobom z objawami choroby, tj. z gorączką kaszlem zakazuje się przychodzenia na zajęcia,  

a także przebywania w budynku. Jeśli objawy wystąpią podczas zajęć zostanie niezwłocznie 

wdrożona Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej COVID-19 

6. Do budynku wszyscy uczestnicy zajęć wchodzą we własnych maseczkach ochronnych  

i przed ich rozpoczęciem zobowiązani są do odkażenia rąk płynem dezynfekującym, 

znajdującym się przy wejściu. 

7. W czasie zajęć artystycznych dopuszcza się nie korzystanie z maseczek ochronnych  

z jednoczesnym obowiązkiem zachowania dystansu 2 m pomiędzy uczestnikami zajęć. 

8. W razie potrzeby skorzystania z toalety, w tym samym czasie, może korzystać 1 osoba. 

9. Podczas kaszlu i kichania uczestnik zobowiązany jest zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką-jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

10. Uczestnik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa  

i oczu. 

11. Przybory używane do prowadzenia zajęć będą dezynfekowane lub poddawane Kwarantannie 

np. materiały papiernicze. 

12. Sale do prowadzenia zajęć będą regularnie wietrzone ,sprzątane i dezynfekowane. 

13. Organizator zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz 

uczestników zajęć. 

14. Po skończonych zajęciach uczestnik opuszcza budynek bez zbędnej zwłoki. 

 

 


