
Środki bezpieczeństwa na terenie wydarzenia

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach podjął działania, które mają na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń organizowanych w RCOS:

1. Zaplanowanie kalendarza wydarzeń i pokazów filmowych w taki sposób, aby zminimalizować 
kontakt uczestników w/w eventów z innymi użytkownikami obiektu.

2. Ograniczenie liczby uczestników wydarzeń do limitów ustalonych przez Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

3. Szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur 
stosowanych na imprezie.

4. Zapewnienie środków ochrony osobistej wszystkim pracownikom, szczególnie tym, którzy mają 
kontakt z publicznością.

5. Organizacja przedsięwzięcia z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego.

6. Udostępnienie płatności bezgotówkowych.

7. Zbieranie oświadczeń o stanie zdrowia i danych kontaktowych od wszystkich uczestników 
wydarzenia.

8. Wyznaczenie izolatorium.

9. Zakaz konsumpcji w miejscu wydarzenia.

10. Udostępnienie wszystkich wyjść z sal, w których odbywają się wydarzenia, w celu zapewnienia 
dystansu między osobami opuszczającymi salę.

11. Zamieszczenie nalepek dotyczących zasad bezpieczeństwa (dystans, maseczki, dezynfekcja) na 
drzwiach.

12. Zamieszczenie instrukcji dotyczących m. in. właściwego mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania 
maseczek w szatniach, toaletach oraz w każdym ogólnodostępnym pomieszczeniu dla 
publiczności.

13. Udostępnienie płynów do dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku, na wszystkich 
korytarzach, w punkcie kasowym.

14. Udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet.

15. Udostępnienie środków myjących oraz bezdotykowych pojemników na ręczniki papierowe w 
toaletach.



16. Udostępnienie koszy na zużyte środki ochrony osobistej.

17. Zapewnienie personelowi sprzątającemu środków ochrony osobistej oraz certyfikowanych 
środków do czyszczenia i płynów do dezynfekcji z zawartością minimum 70% alkoholu.

18. Regularne mycie i dezynfekcja powierzchni.

19. Regularne wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu 
imprezy, z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza i 
niewyposażonych w filtry HEPA.

20. Postępowanie zgodne z Wytycznymi NIZP – PZH, W zakresie postępowań z systemami 
wentylacyjno- klimatyzacyjnymi.

21. Stała współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Myślenicach.
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