
ZARZĄDZENIE nr 1/05/2021 

dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) w Szczecinie z dnia 14.05.2021 r.  ws. 

wznowienia działalności MOK po okresie zawieszenia wywołanego zagrożeniem 

epidemicznym. 

 

Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz 

wytycznych MKDNiS  wydanych na podstawie przywołanego rozporządzenia zarządzam: 

 

 

§ 1 

 

 Ilekroć w niniejszym dokumencie używa się określenia MOK należy przez to rozumieć        

 obiekty przy ul. Goleniowskiej 67 i Racławickiej 10. 

 

1. Od dn. 15.05.2021 r. MOK stopniowo będzie wznawiał działalność statutową  zachowując 

podane niżej warunki dyktowane bezpieczeństwem uczestników zajęć i pracowników. 

Zarządzenie obowiązuje zarówno pracowników jak i uczestników – jego przestrzegania 

jest warunkiem uczestnictwa w działaniach MOK. 

2. Od 24 maja br.  administracja MOK powraca do regulaminowego trybu pracy z 

uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. 

3. Decyzję o wznowieniu działalności poszczególnych pracowni podejmuje dyrektor MOK 

po przedstawieniu przez instruktora planu zajęć z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa stosownych do specyfiki danych zajęć. 

   

§ 2 

 

1. Od 15 maja prowadzenie działalności możliwe wyłącznie na otwartym powietrzu, pod 

warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy 

uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków. 

2. Od 24 maja MOK wznowi działalność także w pomieszczeniach (pracowniach), pod 

warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy 

uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz 

nie spożywali napojów lub posiłków. 

3. Od 24 maja możliwe będzie również wznowienie wynajmu naszych sal przy zachowaniu 

zasady nie więcej niż 50 osób uczestniczących i odległości 1,5 m pomiędzy osobami. 

4. Od 24 maja możliwe są projekcje filmowe i koncerty przy zachowaniu zasady zajmowania 

nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni 

- przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami. 

           

 

 

 



§ 3 

 

1. Procedury i wymogi bezpieczeństwa przedstawiono w dokumencie „Procedury 

bezpieczeństwa w Miejskim Ośrodku Kultury”, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

2. Oświadczenia obowiązkowe  dla uczestników zajęć w tym osób małoletnich (podpisane 

przez opiekuna prawnego) stanowią odp. Załączniki nr 2, 3 i 4. 

 

§ 4 

Zarządzenie obowiązuje od dn. 15.05.2021 r. do odwołania. 

 

 

 

Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 1/05/2021 Dyrektora MOK w Szczecinie  

 

Procedury bezpieczeństwa  w Miejskim Ośrodku Kultury  (MOK) podczas epidemii 

Covid-19 

§ 1 

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie używa się określenia MOK należy przez to rozumieć 

zarówno obiekty przy ul. Goleniowskiej 67 i Racławickiej 10. 

2. Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz osoby korzystające z oferty MOK zobowiązani 

są do bezwzględnego ich przestrzegania i stosowania poniżej przedstawionych zasad 

bezpieczeństwa. 

 

§ 2 

1. Administracja MOK pracuje zgodnie z zasadą: 1 pracownik w 1 pomieszczeniu. Za 

organizację pracy odpowiedzialni są kierownicy działów. 

2. Używanie maseczek podczas pracy administracji jest obowiązkowe w przypadku 

przebywania w jednym pomieszczeniu więcej niż 1 osoby. 

3. Uczestnicy zajęć oraz interesanci w pomieszczeniach MOK używają maseczek 

ochronnych. 

4. Uczestnicy zajęć podpisują oświadczenie o  braku podejrzanych objawów ew. zakażenia 

(gorączka, kaszel, kontakt z osobami chorymi ) - wzór w załączeniu, lub o zaszczepieniu 

się przeciw COVID (zależnie od szczepionki 1 lub 2 dawki).  

5. Przed rozpoczęciem zajęć instruktor dokonuje pomiaru temperatury (temp. dopuszczalna 

do 37,5° C)  oraz pilnuje zdezynfekowania dłoni przez uczestników zajęć. 



6. Na otwartych przestrzeniach na zajęciach ruchowych oraz z zakresu edukacji artystycznej 

obowiązujący limit uczestników to 15 osób (+ osoba prowadząca), z zachowaniem co 

najmniej 1,5 m dystansu. 

7. Podczas zajęć w salach i pracowniach obowiązuje dystans co najmniej 1,5 m pomiędzy 

uczestnikami i oraz regularna dezynfekcja przedmiotów używanych do zajęć. Wskazane 

jest wietrzenia pomieszczeń po każdych zajęciach. 

§ 3 

1. Projekcje filmowe bądź koncerty w salach MOK mogą być organizowane wg następujących 

zasad: 

• Pomiar temperatury (temp. dopuszczalna do 37,5° C). 

• Zajmowanie do 50% liczby miejsc na sali – rzędy powinny być zajmowane 

naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami (w tzw. 

„szachownicę”). 

• konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia. 

 

2. Wydarzenia artystyczne i rozrywkowe organizowane w otwartej przestrzeni : 

• Nie więcej niż 150 osób, pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego.  

• Pomiar temperatury (temp. dopuszczalna do 37,5° C). 

• Obowiązek zachowania 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami. 

• Konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia. 

 

3. Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy: 

• osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia; 

• osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na 

stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; 

• osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących 

§ 4 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem u 

pracownika, współpracownika, a także uczestnika zajęć bądź wydarzeń organizowanych 

przez MOK: każdy kto zauważy wystąpienie u siebie, innego pracownika, współpracownika 

lub osoby przebywającej w MOK niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na 

zakażenie koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i 

ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,6°C / 38°C, wyraźne 

objawy przeziębieniowe,) , powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora lub 

właściwego kierownika działu oraz odizolować taką osobę od innych w wyznaczonym 

pomieszczeniu. Należy powiadomić miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną (tel. 

694 493 767, lub 91 813 94 56) i stosować się do wytycznych otrzymanych od służb 

sanitarnych. Na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych wyznacza się garderobę w Klubie Delta a w budynku 

MOK salę nr 2. Za utrzymanie pomieszczenia w właściwym stanie odpowiada kierownik działu 

administracji. 



Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr  1/05/2021 Dyrektora MOK w Szczecinie  

 

OŚWIADCZENIE O ZASZCZEPIENIU PRZECIW COVID. 

.............................................................................................................  

Imię i nazwisko uczestnika zajęć /wydarzenia/ 

 

............................................................................................................... 

Telefon kontaktowy  

 

................................................................................................................ 

Nazwa zajęć / wydarzenia/ 

 

 

 

Oświadczam, że jestem zaszczepiony/a przeciw COVID (zależnie od szczepionki:  1.  lub 

2. dawki) 

 

………………………………………………………….. 

          Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3  

do Zarządzenia nr. 1/05/2021 Dyrektora MOK w Szczecinie  

 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA  

 

..............................................................................................................  

Imię i nazwisko uczestnika zajęć /wydarzenia/ 

 

............................................................................................................... 

Telefon kontaktowy  

 

............................................................................................................... 

Nazwa zajęć / wydarzenia/ 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami bezpieczeństwa 

epidemicznego obowiązującymi w MOK i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

a) według mojej wiedzy jestem zdrowy/a i nie posiadam żadnych objawów zakażenia 

koronawirusem, 

b) nie jestem objęty/a nadzorem epidemiologicznym, nie przebywam na kwarantannie oraz 

nie miałem/am w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, 

c) w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywałem/am za granicą.  

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności bezzwłocznie poinformuję MOK 

oraz zrezygnuję z uczestnictwa w zajęciach.  

 

 

……………………................................................. 

Data i podpis  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4  

do Zarządzenia nr. 1/05/2021 Dyrektora MOK w Szczecinie  

 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA PODOPIECZNEGO  

..............................................................................................................  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego. 

 

.............................................................................................................. 

Telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego 

 

................................................................................... 

Imię i nazwisko dziecka. 

 

............................................................................................................. 

Nazwa zajęć / wydarzenia, w którym dziecko bierze udział 

 

 Ja niżej podpisany/a oświadczam, zapoznałem/łam się z procedurami bezpieczeństwa 

epidemicznego obowiązującymi w MOK i zobowiązuję się do ich przestrzegania 

Oświadczam, że: 

a) według mojej wiedzy dziecko jest zdrowe i nie posiada żadnych objawów zakażenia 

koronawirusem, 

b) dziecko nie jest objęte nadzorem epidemiologicznym, nie przebywa na kwarantannie oraz 

nie miało w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, 

c) w ciągu ostatnich 14 dni dziecko nie przebywało za granicą, 

d) dziecko będzie przyprowadzane na zajęcia przez osobę zdrową, nieprzebywającą na 

kwarantannie oraz nie mającą kontaktu z osobą zarażoną. 

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności zobowiązuję się 

bezzwłocznie poinformować MOK oraz zrezygnować z uczestnictwa dziecka w zajęciach.  

…………………………..... ............................................... 

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


