
Regulamin uczestnictwa  
w zajęciach w Pracowni Rzeźby i Ceramiki 

w CAT Ustka w 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. Wszystkie osoby przebywające na terenie CAT zobowiązują się do przestrzegania zasad higieny, m.in. 
częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust.

3. Każda osoba wchodząca na teren CAT zobowiązana jest zdezynfekować ręce zgodnie z instruktażem 
umieszczonym obok pojemnika z płynem dezynfekującym, który umieszczony jest przed wejściem do 
pracowni.

4. Warsztaty odbywają się w grupach ilościowo dostosowanych do powierzchni pomieszczenia (min. 2 m2 
na jedną osobę) oraz nie przekraczających 15 osób.  

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

6. Po każdorazowym wejściu do pracowni myje się ręce wodą z mydłem lub dezynfekuje płynem do 
dezynfekcji rąk, który znajduje się przed wejściem do pracowni.

7. Nie pozostawia się na stołach żadnych przedmiotów osobistych za wyjątkiem narzędzi do pracy.

8. Zużyte środki ochrony: maseczki, przyłbice, rękawiczki czy ręczniki papierowe wyrzuca się natychmiast 
do kosza na odpady zmieszane, znajdującego się obok zlewu na końcu sali po lewej stronie. 

9. Pracownie sprzątane są i dezynfekowane przed i po każdych zajęciach.

10. Wietrzenie pracowni odbywa się co najmniej raz na godzinę.

11. W przypadku potrzeby skorzystania z toalety, obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przed wejściem 
(pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się przed pracowniami). Po skorzystaniu zachowuje się 
zasady higieny osobistej (mycie rąk wodą z mydłem).

12. Sprzątanie i dezynfekcja toalet odbywa się regularnie, min. 3 razy na dobę.

13. W razie wykrycia objawów chorobowych u uczestnika zajęć (gorączka, kaszel, duszności) osoba ta 
kierowana jest do izolatorium (w budynku CAT na I piętrze pokój nr 21). W przypadku jeśli jest to osoba 
nieletnia, natychmiastowo powiadamiany jest rodzic/opiekun prawny, który zobowiązany jest do jak 
najszybszego odebrania dziecka z instytucji i skontaktowania się z lekarzem rodzinnym.

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




