
Załacznik nr 4. 

REGULAMIN PRZCIWDZIAŁANIA ZAKAŻENIU COVID-19 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Skale, a w szczególności z Domu Kultury, podczas wprowadzenia stanu zagrożenia 

epidemiologicznego. 

Na obiekcie Domu Kultury należy bezwzględnie przestrzegać zasad wprowadzonych przez 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie niedostosowanie do wytycznych oraz uchylanie 

się od wykonania nakazów reżimu sanitarnego, będzie skutkować natychmiastowym rozwiązaniem 

umowy oraz wydaleniem z Domu Kultury w trybie natychmiastowym, bez możliwości wniesienia 

roszczeń tytułem niewykorzystania usługi. 

1. Aby skorzystać z usług Domu Kultury należy zapoznać się z istniejącym regulaminem  

w Domu Kultury wraz z uzupełnieniem dokonanym niniejszym regulaminem. Przystąpienie  

do zajęć oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz przyjęcie pełnej świadomości z zagrożeń 

wynikających z epidemii. 

2. Bezwzględny zakaz korzystania z usług Domu Kultury obowiązuje wszystkich którzy: 

• obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej (takie osoby powinny udać się do domu  

i skorzystać z Tele-porady medycznej) 

• są objęci kwarantanną lub izolacją 

• mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną  

lub chorą na COVID-19. 

3. W Domu Kultury obowiązuje dystans społeczny 2 metrów oraz obowiązek dokładnej dezynfekcji 

przy wejściu i wyjściu z obiektu. W Domu Kultury znajduje się instrukcja oraz ikonografia 

wskazująca sposób zachowania higieny i bezpieczeństwa. 

4. Przed i po skończonych zajęciach każdy klient/uczestnik ma obowiązek dezynfekowania sprzętu  

z którego korzystał. Środki do dezynfekcji zapewniają instruktorzy, którzy jednocześnie 

odpowiadają za dezynfekcję pozostałych urządzeń i miejsc, które były wykorzystywane w trakcie 

zajęć. 

5. W Domu Kultury jest obowiązek zakrywania ust i nosa. Podczas uprawiania aktywności 

sportowej nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 

6. Informujemy, że osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia  

lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) powinny rozważyć decyzję o korzystaniu  

z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób, albo zaniechaniu 

korzystania z zajęć do czasu ustania zagrożenia epidemicznego. 
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