
Regulamin uczestnictwa w warsztatach 
 dla dzieci „Podwórko Sztuki” w Galerii Kameralnej  

Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej  
podczas trwania pandemii COVID-19

1. W zajęciach nie uczestniczą osoby mające objawy infekcji dróg oddechowych (kaszel, duszności), 
gorączkę, u których wystąpiła nagła utrata smaku lub węchu, a także osoby objęte kwarantanną  
lub izolacją domową. 

2. Każdorazowo rodzic zobowiązany jest zgłosić prowadzącemu uczestnictwo dziecka w zajęciach. 

3. Każda osoba wchodząca do instytucji zobowiązana jest zdezynfekować ręce zgodnie z instruktażem 
umieszczonym obok pojemnika z płynem dezynfekującym, który umieszczony jest przy wejściu  
do budynku. 

4. Rodzic zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka (i siebie) w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczki, 
przyłbice).

5. W instytucji obowiązuje ograniczenie przebywania w placówce osób z zewnątrz. Do instytucji może 
przyprowadzić i odebrać dziecko 1 z opiekunów (rodzic, opiekun prawny lub pełnoletnie rodzeństwo).

6. Warsztaty odbywają się w grupie ilościowo dostosowanej do powierzchni pomieszczenia (min. 4 m2  
na jedną osobę) oraz nie przekraczającej ilości 10 osób.  Grupa przebywa w wyznaczonej sali.  

7. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania bezpiecznego dystansu (min. 1,5 m), a jeżeli 
jest to niemożliwe obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej – osłona ust i nosa.

8. Na zajęcia nie przynosi się niewskazanych przedmiotów i zabawek.

9. Wszelkie niezbędne materiały do warsztatów rozdaje prowadzący zajęcia.

10. W sali znajdują się jedynie przedmioty, które dezynfekujemy.

11. Uczestnicy zajęć nie wymieniają się materiałami i innymi przedmiotami w czasie zajęć. W razie takiej 
konieczności fakt ten zgłasza się prowadzącemu, który dezynfekuje przedmioty.

12. Materiały używane podczas warsztatów dezynfekuje się po każdych zajęciach i w razie konieczności  
w ich trakcie.

13. Obowiązuje organicznie jedzenia i picia w trakcie przebywania w instytucji na zajęciach. 

14. Uczestnik zgłasza każdorazowo chęć skorzystania z toalety. Przed wejściem dezynfekuje ręce płynem, 
który znajduje się przed wejściem do toalety, po skorzystaniu zachowuje zasady higieny osobistej  
(mycie rąk wodą z mydłem).

15. Sala, w której odbywają się zajęcia sprzątana jest i dezynfekowana przed i po każdych warsztatach.

16. Sala wietrzona jest przynajmniej raz na godzinę.  

17. Sprzątanie i dezynfekcja toalet odbywa się regularnie zgodnie z harmonogramem prac porządkowych, 
min. 3 razy na dobę.

18. W razie wykrycia objawów chorobowych u uczestnika zajęć (gorączka, kaszel, duszności) dziecko 
kierowane jest do izolatorium (pomieszczenie socjalne po lewej zaraz za wejściem do budynku). 
Natychmiastowo powiadamiany jest rodzic/opiekun prawny, który zobowiązany jest do jak najszybszego 
odebrania dziecka z instytucji i skontaktowania się z lekarzem rodzinnym.

19. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczestnik  zajęć z objawami chorobowymi, bezzwłocznie 
poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni 
dotykowych.


