
 

PROCEDURA ORGANIZACJI WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH I NAJMÓW 

W CZASIE EPIDEMII WIRUSA SARS- CoV-2 W POLSCE 

 
Cel wdrażania nowych procedur: 

1. kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej 

sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych; 

2. minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością 

Centrum Kultury Dwór Artusa 

3. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników CK Dwór Artusa oraz 

odbiorców. 

 
Przedmiot i zakres stosowania 

1. Przedmiotem procedury jest określenie 

a. Wewnętrznych zasad pracy CK Dwór Artusa 

b. Zasad pracy artystycznej, edukacyjnej i wykonawczej 

c. Zasada organizowania widowni 

d. Za bezpieczeństwa podczas wydarzeń 

e. Procedur postępowania w przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u 

uczestnika, lub obsługi wydarzenia. 

2. Zakres stosowania dotyczy uczestników wydarzeń, pracowników, artystów, organizatorów, 

widzów. 

 
§ 1 

Wewnętrzne zasady obowiązujące w Centrum Kultury Dwór Artusa 

 
1. CK Dwór Artusa zapewnia osobom pracującym przy organizacji wydarzenia: 

a. Maseczki/przyłbice u pracowników mających kontakt z publicznością i uczestnikami 

zajęć 

b. Płyn do dezynfekcji rąk w następujących miejscach: przy wejściu na teren 

wydarzania/zajęć, a także w toaletach 

2. CK Dwór Artusa zapewnia dezynfekcje pomieszczeń jak i środki dezynfekujące dla uczestników 

wydarzeń, artystów, organizatorów, widzów, uczestników zajęć. Sale są sprzątane przez 

pracowników CK Dwór Artusa z należytą starannością przy użyciu specjalnych płynów 

dezynfekujących. 

3. CK Dwór Artusa zobowiązuje się do stworzenia w każdym swoim budynku izolatorium- 

przestrzeni w której będzie można odizolować osoby u których wystąpią objawy zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2. 

 
§2 

Zasady pracy artystycznej, edukacyjnej i wykonawczej 

1. Artyści i edukatorzy zewnętrzni prowadzący zajęcia w CK Dwór Artusa zobowiązani są do 

wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w momencie przystąpienia do pracy. 

2. CK Dwór Artusa zapewnia regularną dezynfekcję powierzchni używanych przez artystów a 

także mikrofonów i innego sprzętu mającego styczność z użytkownikami. 

3. Ograniczenie do minimum spotkań i narad wewnętrznych: spotkania powinny być 

przeprowadzone przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami 

(minimum 1,5 m); preferowany wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem CK 

Dwór Artusa u w celu ustalenia terminu spotkania. 



 

§3 

Zasady organizacji widowni w Salach CK Dwór Artusa 
1. Udział widzów w wydarzeniach organizowanych w salach CK Dwór Artusa dopuszczalny jest 

pod warunkiem: 
a. Zakrywania ust i nosa 
b. Udostępniania widzom nie więcej niż połowy miejsc siedzących. Miejsca powinny być 

zajmowane naprzemiennie z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami 
(obowiązek ten nie dotyczy osób z dziećmi do 13 roku życia, osób z orzeczoną 
niepełnosprawnością, lub osób które ze względu na stan zdrowia nie mogą się 
samodzielnie poruszać 

c. Na czas pandemii wprowadza się zakaz organizowania koncertów w formacie 
stojącym 

2. Na terenie wydarzenia rozmieszczone są środki do dezynfekcji rąk, a także tablice 
informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowaniu dystansu (m.in. 
1,5 m) 

3. Procedura wejścia i wyjścia publiczności: 
a. Pracownicy są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, 

przyłbice, rękawiczki) 
b. W kolejce do sprawdzania biletów obowiązuje procedura zachowania 

dwumetrowego odstępu 
c. Publiczność obowiązkowo dezynfekuje ręce po wejściu do obiektu 
d. Bilety są skanowane za pomocą telefonów komórkowych. Rezygnuje się z 

przedzierania biletów. 
4. Limity w poszczególnych salach CK Dwór Artusa: 

a. Sala Wielka — 85 osób 
b. Sala Mała — 27 osób 
c. Sala Malinowa — 22 osób 

d. Sala Galerii — 15 osób 
e. Artus Cinema —10 osób 
f. Sala widowiskowa ul. Podmurna 1/3 — 20 osób 
g. Sala widowiskowa ul. Poznańska 52 — 50 osób 
h. Sala widowiskowa ul. Okólna 169 — 60 osób 

 
§ 4 

Zasady organizacji wydarzeń edukacyjnych w placówkach CK Dwór Artusa 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wyrażenie zgody na poddanie się mierzeniu 
temperatury ciała uczestnika zajęć przed wejściem na zajęcia zgodnie z poniższymi zasadami: 

a. wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia 
do zajęć, 

b. zgoda jest wyrażana przez poddanie się czynności mierzenia temperatury, 
2. dopuszczane do zajęć są wyłącznie osoby mające temperaturę poniżej 37 stopni Celsjusza, 

mierzenie temperatury dokonuje prowadzący zajęcia tub upoważniony w tym zakresie 
pracownik, osoba mająca temperaturę powyżej 37 stopni Celsjusza nie może uczestniczyć w 
zajęciach, 

4. w każdym przypadku występowania objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem 

COVID-19 (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), uczestnik zajęć powinien 

zrezygnować z udziału w zajęciach i koniecznie zgłosić się telefonicznie do stacji sanitarno- 

epidemiologicznej. 

5. rekrutacja uczestników na zajęcia drogą elektroniczną. 

6. Zachowanie co najmniej 15 min. przerw między zajęciami




