
Zarządzenie Nr 6/2020 

Dyrektora Domu Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów 

m. st. Warszawy 

      z dnia 28 sierpnia 2020 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Kultury 

„Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID -19 dla użytkowników Domu 

Kultury. 

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

oraz na podstawie Statutu Domu Kultury zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Kultury „Dorożkarnia” w 

Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID – 19 dla użytkowników Domu. 

§ 2 

Tekst procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy 

Mokotów m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID – 19 dla użytkowników Domu Kultury stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników przez wywieszenie w siedzibie sekretariacie Domu Kultury 

„Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na tablicy ogłoszeń oraz przesłanie skanu pocztą 

elektroniczną. 

§ 4 

Wykonanie Zarządzenia powierzam koordynatorom i kierownikom działów Domu Kultury. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020r. 

§6 

Z dniem wprowadzenia Zarządzenia Nr 6/2020 Dyrektora Domu Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów 

m. st. Warszawy, traci moc Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Domu Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów 

m. st. Warszawy z dnia 2 czerwca 2020r. 

§7 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania dla Uczestników 

zajęć/projektów/warsztatów Domu Kultury „Dorożkarnia”; 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika o stanie zdrowia; 

Załącznik nr 3 – Procedura zachowania bezpieczeństwa dla Pracowników oraz Współpracowników Domu 

Kultury „Dorożkarnia”; 

Załącznik nr 4 – Procedura postępowania w Sali Plastycznej i Sali Ceramicznej; 

Załącznik nr 5 - Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania dla Widzów podczas wydarzeń 

artystycznych w Domu Kultury „Dorożkarnia”; 

Załącznik nr 6  - Procedura bezpieczeństwa dla Użytkowników Zewnętrznych Domu Kultury „Dorożkarnia”; 

Załącznik nr 7 – Limity osób w salach w czasie COVID-19. 

 

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2020 r.  
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Załącznik Nr 1:   

 

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Kultury 

„Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla 

Uczestników zajęć/warsztatów/ projektów Domu Kultury „Dorożkarnia” 

 

 

 

§1 

1. Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Kultury 

„Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w trakcie epidemii COVID-19 dla 

Uczestników zwana dalej Procedurą, określa warunki i zasady wprowadzenia 

bezpieczeństwa obsługi Uczestników Domu Kultury, oraz określa warunki i zasady 

organizacji zajęć/ warsztatów/ projektów. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich Uczestników przebywających na terenie Domu Kultury 

„Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.  

 

 

§2 

Procedura obejmuje:  

1. Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla 

Uczestników zajęć/warsztatów/ projektów oraz dezynfekcji powierzchni i kwarantanny 

zasobów Domu Kultury.  

2. Zapewnienie bezpiecznej obsługi Uczestników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.  

3. Zasady postępowania z materiałami wykorzystanymi przez uczestników  Domu Kultury.  

4. Zasady udostępniania zasobów Domu Kultury.  

5. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Uczestnika zakażenia koronawirusem. 

 

 

§3 

Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla 

Uczestników oraz dezynfekcja powierzchni i zasobów: 

  

1. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla Uczestników w obszarze domu 

kultury na każdym piętrze. 

2. Wyznacza się bezpieczną odległość na podłodze - strefy zapewniające zachowanie 

odpowiednich odległości między Uczestnikami w miejscach świadczenia usług w 

sekretariacie. 

3. Ustala się limit osób przebywających w placówkach – wg wytycznych. 

4. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść do Domu Kultury jeśli dziecko ma ukończony 

7 rok życia. Dopuszcza się przyprowadzenie do sali małoletniego Uczestnika 

warsztatów/zajęć/projektu poniżej 7 roku życia, przez rodzica, noszącego osłonę ust i 

nosa, ze zdezynfekowanymi rękami. Po wejściu uczestnika do sali, rodzic zobowiązany 

jest  niezwłocznie opuścić budynek Domu Kultury. 
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5. Skraca się czas przebywania w Domu Kultury na okres niezbędny do udziału w 

zajęciach. Uczestnik może przebywać w budynku nie wcześniej niż na 10 minut przed 

rozpoczęciem zajęć/warsztatu/projektu. Tymczasowe szatnie znajdują się w sali lub w 

jej pobliżu.  

6. Od osób korzystających z oferty Domu Kultury  wymagane jest osłanianie ust i nosa 

oraz dezynfekcja rąk.  

7. Osoba korzystająca z zajęć/warsztatów/projektów w Domu Kultury lub w przypadku 

osoby małoletniej, rodzic/opiekun prawny, składa odpowiednie oświadczenie o stanie 

zdrowia Uczestnika (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2020). 

8. Osoby korzystające z wydarzeń (koncert/spektakl) zachowują wymagany dystans 

społeczny, zajmując wskazane miejsca na widowni. Dom Kultury dopuszcza 

wykorzystanie ilości miejsc, zgodnie z aktualnymi przepisami odnośnie dystansu 

społecznego. 

9. W zajęciach/warsztatach/projektach może w tym samym czasie uczestniczyć nie więcej 

Uczestników niż limit osób ustalony dla każdego pomieszczenia, zgodnie z aktualnymi 

przepisami. 

10. W portierni Domu Kultury znajduje się termometr bezdotykowy.  

11. W Domu Kultury dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, rozmieszczone są w głównych 

ciągach komunikacyjnych. 

 

  §4 

Zapewnienie bezpiecznej obsługi Uczestników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu  

1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi Uczestników kasa Domu Kultury jest nieczynna 

do odwołania.  

2. Wszystkie płatności odbywają się poprzez stronę internetową www.dorozkarnia.pl  

 

 

§5 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Uczestnika zakażenia 

koronawirusem  

 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren 

instytucji.  

http://www.dorozkarnia.pl/
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2. W Domu Kultury Dorożkarnia zostaje wyznaczone specjalne pomieszczenie zwane 

„Izolatorium” - sala nr 20 na poziomie -1 budynku. Do Izolatorium odprowadza się osobę 

w przypadku podejrzenia zakażeniem wirusem COVID-19.  

3. Zaistniały incydent zgłaszamy do dyrektora Domu Kultury oraz służb sanitarnych. 

4. Do momentu opuszczenia Domu Kultury przez Uczestnika lub przybycia opiekuna po 

małoletniego Uczestnika, osoba ta przebywa w izolatorium.  

5. Dalsze postępowanie dotyczące Uczestników Domu Kultury przebiega zgodnie z 

zaleceniami służb sanitarnych. 

 

 

§6 

Postanowienia końcowe  

1. Uczestnik nie stosujący się do niniejszej procedury, może być czasowo pozbawiony prawa 

do korzystania z oferty Domu Kultury.  

2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora 

„Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.  

3. Zaleca się na bieżąco śledzić aktualne komunikaty na stronie internetowej 

www.dorozkarnia.pl. 
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