
 

 

ZARZĄDZENIE nr 14 / 2021 

 

Dyrektora 

Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” 

w Katowicach 

z dnia 14 czerwca 2021 r. 

 

 

w sprawie wprowadzania Regulaminu bezpieczeństwa higieniczno – sanitarnego  

w okresie zwalczania epidemii COVID-19 dla Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” 

w Katowicach. 

 

Na podstawie §8 ust.1 Statutu Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” stanowiącego 

załącznik do Uchwały nr XXXIII/710/13r. Rady Miasta Katowice z dnia 30 stycznia 2013 r. oraz 

Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych, 

 zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadza się Regulamin bezpieczeństwa higieniczno – sanitarnego w okresie zwalczania 

epidemii COVID – 19 stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Miejskiego Domu Kultury 

„Bogucice – Zawodzie” w Katowicach. 

 

§ 3. 

Traci moc Zarządzenie nr 13/2021 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” 

w Katowicach z dnia 7.06.2021 roku wraz z wydanym na jego podstawie Regulaminem. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wraz z nowym Regulaminem stanowiącym Załącznik nr 1 wchodzą w życie z dniem 

14 czerwca 2021 r. i obowiązują do odwołania. 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 14 / 2021 

z dn. 14.06.2021 r. 

 

 

 

REGULAMIN 

BEZPIECZEŃSTWA HIGIENICZNO – SANITARNEGO 

w okresie zwalczania epidemii COVID-19 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Celem wdrożenia Regulaminu jest: 

a) kompleksowe i profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do aktualnej 

sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i rządowych wytycznych, 

b) minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku z działalnością 

Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach, 

c) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i współpracowników Miejskiego Domu Kultury 

„Bogucice – Zawodzie” w Katowicach oraz jego odbiorców. 

2. Procedury bezpieczeństwa dotyczą wszystkich pracowników, uczestników oraz rodziców 

i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – 

Zawodzie” w Katowicach, a także partnerów i najemców pomieszczeń instytucji w okresie 

epidemii COVID-19. 

3. W przypadku zaostrzenia się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, zmiany wytycznych 

wydanych przez Głównego bądź Powiatowego Inspektora Sanitarnego bądź inne organy 

administracji rządowej (zwłaszcza: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu, Ministerstwo Edukacji Narodowej) Miejski Dom Kultury „Bogucice – 

Zawodzie” w Katowicach ma prawo do natychmiastowego całkowitego odwołania lub 

przełożenia zajęć na inny termin, o czym poinformuje uczestników telefonicznie, e – mailem 

lub za pomocą swojej strony internetowej. 

4. Procedury określają działania, które minimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich 

podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwalają w 100% wyeliminować ryzyka związanego z 

zakażeniem.  

5. Z uwagi na restrykcje i obostrzenia sanitarne oraz wynikające z nich limity osobowe – na udział 

w wydarzeniach organizowanych w Miejskim Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” 

obowiązują zapisy telefoniczne, podczas których zapisywane jest imię i nazwisko oraz numer 

telefonu. Dane te przechowywane są przez okres 3 tygodni na potrzeby ewentualnej 

identyfikacji osobowej w sytuacji wystąpienia na terenie Miejskiego Domu Kultury „Bogucice 

– Zawodzie” przypadku zakażenia koronawirusem. 

6. W przypadku, gdy osobami korzystającymi z oferty Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – 

Zawodzie” są osoby niepełnoletnie będące członkami grup zorganizowanych, delegowanych 

przez instytucje oświatowe, instytucje kultury czy organizacje pozarządowe, opiekun grupy 

przedkłada listę osób zatwierdzoną przez kierownika danej jednostki, co stanowi potwierdzenie, 

że osoby te zaakceptowały Regulamin instytucji, która je deleguje. 

 

 

 



 

II. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKCIE 

§ 2. 

1. Osoby wchodzące do Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach mają 

obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wywieszonymi instrukcjami 

dotyczącymi mycia i dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczki oraz rękawiczek 

ochronnych oraz bezwzględnego ich przestrzegania.  

2. Na terenie Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach obowiązuje 

bezwzględny zakaz przebywania osób, u których występują objawy chorobowe (podwyższona 

temperatura, duszności, kaszel), a także osób które w ostatnim czasie miały styczność z osobą 

chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie. 

3. Osoby, u których w ostatnich 14 dniach stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała, kaszel, 

duszności, inne objawy złego samopoczucia i/lub choroby nie mogą przebywać w budynku 

Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach. 

4. Osoby, które w ostatnich 14 dniach miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, przebywającą na 

kwarantannie nie mogą przebywać w budynku Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – 

Zawodzie” w Katowicach. 

5. Wszystkie przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują, będą 

dezynfekowane po zajęciach. Regularnej dezynfekcji (minimalnie 2x/dobę) podlegają 

powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, m.in. klamki drzwi wejściowych, 

poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki światła, toalety. 

6. Monitoring codziennych prac porządkowych dokumentujących dezynfekcję powierzchni 

wspólnych będzie odnotowany na specjalnie do tego przygotowanych kartach ewidencji 

czynności dezynfekcyjnych. 

7. Na czas trwania stanu epidemicznego w kraju, w Miejskim Domu Kultury „Bogucice – 

Zawodzie” w Katowicach nie stosuje się urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacji 

mechanicznej. 

8. Po każdych zajęciach / spotkaniach / wydarzeniach zarządzana jest piętnastominutowa przerwa, 

podczas której przeprowadzana jest dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń. 

9. Wstęp na I piętro w siedzibie głównej Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” 

w Katowicach (Dyrekcja, Sekretariat, Dział Merytoryczny, Księgowość) oraz I piętro działu 

„Zawodzie” (Biuro Merytoryczne) dla osób nie będących pracownikami MDK możliwy jest 

tylko po uprzednim zgłoszeniu się na portierni. 

10. W obiekcie obowiązują następujące nakazy: zasłanianie ust i nosa (za wyjątkiem pracowników 

nieobsługujących bezpośrednio interesantów), dezynfekcja rąk przy wejściu oraz zachowywanie 

dystansu 1,5 m. Formą ochrony ust i nosa mogą być wyłącznie maseczki – przynoszone przez 

uczestników we własnym zakresie. 

11. Spożywanie posiłku / napoju jest możliwe tylko w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach, 

wskazanych przez instruktora zajęć / koordynatora wydarzenia, które są na bieżąco 

dezynfekowane. 

12. Na terenie Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach zapewnia się 

środki do dezynfekcji rąk, w łazienkach mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku, ciepłą 

wodę oraz dostęp do instrukcji prawidłowego mycia rąk. 

13. Wszystkie zużyte środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, fartuchy, kombinezony, 

przyłbice itp.) należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników, znajdujących się przy 

punktach dezynfekcji rąk w holach obu działów Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – 

Zawodzie” w Katowicach. 



14. Do odwołania wstrzymana jest możliwość korzystania z szatni. 

15. Brak jest możliwości korzystania z przestrzeni Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – 

Zawodzie” przez osoby nieuczestniczące w wydarzeniach lub nie będące klientami instytucji. 

16. W obu działach Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach zostały 

wyznaczone toalety, z których mogą korzystać wyłącznie pracownicy instytucji. 

Z pozostałych wyznaczonych dla odbiorców z zewnątrz toalet mogą korzystać wyłącznie 

uczestnicy zajęć / wydarzeń Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach 

oraz pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. 

17. Wprowadza się ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach poprzez wyłączenie 

niektórych kabin (co druga kabina czynna). 

18. Wyłączeniu z użycia podlegają suszarki nadmuchowe. W toaletach dostępne są jednorazowe 

ręczniki papierowe. 

 Osoby, u których w terminie 14 dni od dnia ostatniego przebywania na terenie Miejskiego 

Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach, wykryto koronowirusa zobowiązane są 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” 

w Katowicach, tj. pracownika, z którym rozmawiały, instruktora zajęć lub Dyrekcję Miejskiego 

Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach. 

19. W widocznym miejscu przed wejściem do sali, pracowni, itd. (na drzwiach) umieszcza się. 

informacje o maksymalnej liczbie odbiorców mogących jednocześnie przebywać 

w pomieszczeniach domu kultury (dla wydarzeń organizowanych przez Miejski Dom Kultury 

„Bogucice – Zawodzie” w Katowicach). 

20. Zaleca się dokonywania wszelkich płatności przelewem na rachunek bankowy Miejskiego 

Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach lub kartą płatniczą w kasach instytucji. 

21. Na stronach internetowych i kanałach społecznościowych instytucji umieszcza się 

systematycznie informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z 

pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach w związku 

z prowadzoną działalnością statutową. 

 

III. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM 

I WSPÓŁPRACOWNIKOM 

§ 3. 

1. Przeciwdziałając rozwojowi epidemii COVID-19 wdraża się, co następuje: 

a) informowanie pracowników, obsługi, a także klientów o zakazie przebywania 

w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, 

zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w powyższej sytuacji zalecane jest 

pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia – wezwanie pogotowia ratunkowego, 

b) organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego 

między pracownikami (minimum 1,5 m), 

c) organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy 

kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego, 

d) zapewnienie pracownikom gospodarczym i obsłudze oraz pracownikom mającym kontakt 

z odbiorcami dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice 

jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk, 

e) zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń. 

 



 

§ 4. 

2. Wytyczne dla pracowników:  

a) przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą 

z mydłem, 

b) należy zachowywać bezpieczną odległość od współpracowników (1,5 metra), 

c) w trakcie przeprowadzania zajęć czy obsługiwania osób z zewnątrz, należy realizować  

obowiązek zasłania ust i nosa, 

d) należy często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy 

umywalce, a osuszone dłonie – dezynfekować przeznaczonym do tego płynem, 

e) podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do przeznaczonego na żute środki osobiste kosza i umyć 

ręce, 

f) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

g) należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, 

szczególnie po zakończonym dniu pracy, 

h) należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, 

klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp. 

 

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ RUCHOWYCH i SEKCYJNYCH 

oraz ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ I KULTUROWEJ 

 

§ 5. 

1. Poprzez zajęcia edukacyjno – artystyczne rozumie się wszelkie formy aktywności twórczej 

(warsztaty, gry i zabawy, zajęcia aktywizujące, zajęcia sekcyjne, próby zespołów śpiewaczych 

i orkiestry, Akcję Lato), prowadzonej przez instruktora dla określonej grupy dzieci, młodzieży 

bądź dorosłych. 

2. Informacja o zasadach korzystania z obiektów Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – 

Zawodzie” w Katowicach oraz Regulamin Bezpieczeństwa Higieniczno – Sanitarnego jest 

dostępny przy drzwiach wejściowych obu działów instytucji, na stronie internetowej oraz 

w sekretariacie. 

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie obu działów Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – 

Zawodzie” w Katowicach i biorące udział w zajęciach / wydarzeniach, są zobowiązane do 

bezzwłocznego stosowania się do poleceń i zaleceń Organizatora. 

 

§ 6. 

Zasady uczestnictwa w zajęciach: 

a) na zajęcia należy przybyć o wyznaczonej godzinie, aby nie tworzyć skupisk, 

b) w trakcie zajęć, w budynku Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” 

w Katowicach mogą przebywać tylko rodzice lub opiekunowie uczestników zajęć 

oczekujący na ich odbiór pod warunkiem przestrzegania postanowień niniejszego 

Regulaminu, 

c) wszystkie zajęcia ruchowe oraz artystyczno – edukacyjne prowadzone przez Miejski Dom 

Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach, odbywają się w salach widowiskowych obu 



działów, salach warsztatowych oraz na przyległych do tych obiektów terenach zielonych / 

parkingu, 

d) każda osoba biorąca udział w zajęciach ma własne stanowisko pracy lub wyznaczone 

miejsce (np. stolik, krzesło, przestrzeń na podłodze, itp.), oddalone co najmniej 1,5 m od 

innych uczestników.  

e) zakazane jest wnoszenie przedmiotów, które nie są potrzebne do udziału w zajęciach, 

f) obowiązuje całkowity zakaz dotykania kotar / kurtyn w salach widowiskowych i na scenach 

oraz wchodzenia na scenę bez wyraźnego polecenia instruktora, 

g) każda osoba, biorąca udział w zajęciach, ma przypisane do stanowiska materiały potrzebne 

do uczestnictwa w zajęciach i nie może wymieniać się nimi z innymi uczestnikami zajęć, 

h) prowadzenie działalności w wyżej wymienionym zakresie jest dopuszczalne na 

otwartym powietrzu oraz w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 

osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby 

uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa. 

i) do powyższego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw Covid-19, – osoby 

zaszczepione będą potwierdzane poprzez zaczytywanie ich kodu QR na platformie 

udostępnionej przez rząd. 

 

V. ORGANIZACJA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ 

§ 7. 

1. We wszelkich wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Miejski Dom 

Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa 

wymienione w Rozdziale II. 

2. Do wydarzeń, o których mowa w niniejszym Rozdziale zalicza się w szczególności: 

a. działalność dyskusyjnego Klubu Filmowego „Gruba Film” oraz plenerowe projekcje 

filmowe, 

b. interdyscyplinarne projekty grantowe, 

c. spotkania kół zainteresowań i klubów, debaty, warsztaty, 

d. wydarzenia współorganizowane z różnych obszarów ogólno pojętej kultury, 

e. wydarzenia plenerowe / na otwartej przestrzeni. 

3. Organizacja wydarzeń, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, odbywa się zgodnie z 

ustalonym limitem osób, mogących przebywać w poszczególnych pomieszczeniach. Informacja 

o limicie osób została umieszczona na drzwiach wszystkich sal i pracowni Miejskiego Domu 

Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach. 

4. Prowadzenie działalności, o których mowa w ust. 1 i 2 jest dopuszczalne na otwartym powietrzu 

oraz w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 

1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia oraz aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania 

ust i nosa. 

4. Do powyższego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw Covid-19– osoby 

zaszczepione będą potwierdzane poprzez zaczytywanie ich kodu QR na platformie 

udostępnionej przez rząd. 



 

VI. ORGANIZACJA KONCERTÓW I INNYCH WYDARZEŃ SCENICZNYCH 

 

§ 8. 

1. Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” prowadzi działalność koncertową 

w pomieszczeniach zamkniętych pod warunkiem: 

a) udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 50 proc. liczby miejsc (co drugie miejsce 

na widowni), 

b) zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku 

wyznaczonych miejsc na widowni oraz zapewnienia aby w pomieszczeniu przebywała 

jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2, 

c) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, 

2. Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” prowadzi działalność koncertową w plenerze pod 

warunkiem: 

a) udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 50 proc.  liczby miejsc (co drugie miejsce 

na widowni), 

b) zachowania odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami w przypadku braku 

wyznaczonych miejsc na widowni oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób. 

c) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, 

3. Do powyższych limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw Covid-19– osoby 

zaszczepione będą potwierdzane poprzez zaczytywanie ich kodu QR na platformie 

udostępnionej przez rząd. 

 

VII. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (NAJMÓW) 

§ 9. 

Zobowiązania Najemcy: 

a) przestrzeganie maksymalnej liczby osób w wynajmowanych salach wg aktualnych 

przepisów prawa i wytycznych Ministra Zdrowia dedykowanych podmiotom 

sklasyfikowanym w PKD, 

b) poinformowanie uczestników zajęć prowadzonych przez Najemcę, że nie mogą brać w nich 

udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające na kwarantannie, 

izolacji, 

c) posiadanie pełnej listy kontaktowej do wszystkich osób biorących udział w zajęciach 

organizowanych przez Najemcę, by w razie potrzeby ich dane można byłoby przekazać do 

Sanepidu, 

d) zapewnienie wszystkim uczestnikom zajęć prowadzonych przez Najemcę dostępu do 

środków dezynfekcji rąk w miejscu najmu, 

e) dezynfekowanie we własnym zakresie wynajmowanych pomieszczeń i ich wyposażenia 

(stołów, oparć krzeseł, klamek, włączników światła, poręczy, parapetów), 

f) wyrzucanie rękawiczek i innych środków ochronny osobistej do specjalnie oznaczonych 

koszy na śmieci, znajdujących się na terenie obiektu, 

g) zapoznanie i dostosowanie się do wytycznych zawartych na stronie internetowej Głównego 

Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Rozwoju. 

 



 

§ 10. 

Ogólne zasady najmu związane z bezpieczeństwem przed zarażeniem koronawirusem: 

a) kurtyny znajdujące się w salach widowiskowych są na stałe zabezpieczone środkami 

przeciwpożarowymi. Nie należy stosować żadnych środków do ich mycia bądź dezynfekcji. 

Zabrania się ustawiania stolików w bezpośrednim kontakcie z okotarowaniem sali, 

b) Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach zobowiązuje się do wietrzenia 

wszystkich wynajmowanych pomieszczeń przed przekazaniem ich najemcy, 

c) przed wynajęciem sali Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach 

zobowiązuje się do dezynfekcji powierzchni wspólnych, tj. klamek, drzwi, blatów, 

włączników światła, stołów, oparć krzeseł, toalet, 

d) czyszczenie parkietu pozostaje po stronie Wynajmującego, 

e) przed wejściem do każdej toalety znajduje się informacja o maksymalnej liczbie osób, która 

może jednocześnie korzystać z pomieszczenia, 

f) najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania 

niniejszego Regulaminu. Najemca nie przestrzegający warunków Regulaminu ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez uczestników prowadzonych przez 

niego zajęć. 

 

VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

§ 11. 

1. W przypadku stwierdzenia u osoby przebywającej na terenie Miejskiego Domu Kultury 

„Bogucice – Zawodzie” w Katowicach objawów wskazujących na zakażenie SARS-CoV-

2/COVID-19 fakt ten musi być bezzwłocznie zgłoszony pracownikowi Miejskiego Domu 

Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach. Osoba wykazująca objawy zakażenia opuszcza 

instytucję lub zostaje odizolowana w przeznaczonym na ten cel pomieszczeniu (dział 

„Bogucice” – sala nr 5, dział „Zawodzie – sala nr 1) wyposażonym w środki ochrony 

indywidualnej i płyn dezynfekujący, gdzie oczekuje na dalsze instrukcje postępowania. 

2. W przypadku wystąpienia objawów u uczestnika zajęcia zostają natychmiast przerwane, sala 

zdezynfekowana i przewietrzona. W przypadku, gdy objawy zakażenia zostały stwierdzone u 

osoby niepełnoletniej, fakt ten zgłaszany jest jego rodzicom / opiekunom prawnym. O 

powyższych sytuacjach bez zbędnej zwłoki informowana jest powiatowa stacja sanitarno – 

epidemiologiczna. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do 

pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika / współpracownika wykonującego swoje zadania na 

stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 

niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym (prywatnym, 

sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik ten powinien 

oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe 

odizolowanie go od innych osób. 

5. Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 



 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 12. 

1. Warunkiem dopuszczenia odbiorców Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” 

w Katowicach do udziału w zajęciach / wydarzeniach / spotkaniach jest bezwzględne 

stosowanie postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestników wydarzeń Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach 

w dalszym ciągu obowiązują odpowiednio: 

a. Regulamin Porządkowy, 

b. Regulamin działalności klubów, sekcji i zespołów Miejskiego Domu Kultury 

„Bogucice-Zawodzie” w Katowicach. 



Załącznik nr 1 

do Regulaminu Bezpieczeństwa 

Higieniczno - Sanitarnego 

 

 

\OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE” 
 

Niniejszą informację otrzymują Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r.). 

 

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych 

Administrator 

Danych 

Osobowych (ADO) 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” 

z siedzibą w Katowicach. Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: Katowice (40-213) ul. Markiefki 44a 

- poprzez e-mail: sekretariat@mdkbogucice-zawodzie.pl  

- telefonicznie: 32  203-05-17, 32  203-55-24 

Inspektor 

Ochrony Danych 

Osobowych 

(IODO) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

Z Inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób: 

- listownie na adres: Katowice (40-213) ul. Markiefki 44a 

- poprzez e-mail: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl  

Cele 

przetwarzania 

Państwa danych 

osobowych  

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu  

- prowadzenia działalności kulturalnej (art. 6 ust.1 lit e RODO), 

- zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit b RODO), 

- prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z zawarciem i realizacją przedmiotu 

umowy (art. 6 ust.1 lit e RODO), 

- rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f RODO), 

- realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO), 

- przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych (art. 6 ust.1 lit c, f RODO), 

- podejmowania działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COWID-19, spełnienia obowiązku 

prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny 

oraz zgodny z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji powyższego 

celu. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem któregokolwiek z uczestników zajęć, osoby biorące 

udział w zajęciach, a w przypadku niepełnoletnich również ich rodzice/opiekunowie, wyrażają zgodę na 

udostępnienie swoich danych osobowych, administrowanych przez Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-

Zawodzie” w Katowicach , Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i/lub jego lokalnym oddziałom.  

Podstawa prawna  Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa. 

Okres 

przechowywania 

Państwa danych 

osobowych  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” jedynie w 

okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, lub w czasie określonym przepisami prawa. 

Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane mogą one być przechowywane jedynie w celach 

archiwalnych, przez okres określony przepisami prawa. 

Odbiorcy danych 

osobowych  

Państwa dane osobowe będą udostępniane jedynie: 

- osobie której dane dotyczą, 

- podmiotom na mocy przepisów prawa, 

Państwa prawa 

związane z 

przetwarzaniem 

danych osobowych 

Przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

- prawo do wycofania zgody, 

- prawo dostępu do swoich danych, 

- prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, 

- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Prawo wniesienia 

skargi 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

 
Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” informuje, że dla celów: sprawozdawczych archiwizacyjnych i promocyjnych dokumentuje w 

formie zdjęciowej i filmowej działalność kulturalną. Korzystający przyjmuje do wiadomości, że biorąc udział w zajęciach sekcyjnych, 

konkursach, warsztatach i wydarzeniach organizowanych przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” wyraża zgodę na bezterminowe 

wykorzystanie i przetwarzanie swojego wizerunku / wizerunku dziecka / podopiecznego wyłącznie do celów niekomercyjnych, 

informacyjnych i edukacyjnych, w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych, w tym na stronie internetowej Miejskiego 

Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach, bez konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu, na wszystkich, znanych w 

dacie podpisania Oświadczenia, polach eksploatacji. 
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