
Zarządzenie nr 3/2020 

Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie 

z dnia 03 lipca 2020 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia „Wytycznych do bezpiecznego funkcjonowania Powiatowego 

Centrum Kultury w Lubaczowie trakcie epidemii COVID-19. 

 

 

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 25 października 1991r. o prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 197) w związku ustawą o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 491) zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

Wprowadzam „Wytyczne do bezpiecznego funkcjonowania Powiatowego Centrum Kultury  

w Lubaczowie w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce” w brzmieniu stanowiącym Załącznik 

nr 1 do Zarządzenia. 

 

 

§ 2 

Zobowiązuje pracowników Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie do zapoznania się 

z treścią Załącznika nr 1 „Wytyczne do bezpiecznego funkcjonowania Powiatowego Centrum 

Kultury w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”. 

 

§ 3 

Zarządzenie podaje do wiadomości pracowników przez wywieszenie w siedzibie 

Powiatowego Centrum Kultury na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Dyrektora PCKL 

nr 3/2020 z dnia 03.07.2020r. 

 

 

Wytyczne do bezpiecznego funkcjonowania Powiatowego Centrum Kultury  

w Lubaczowie w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. 

 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Celem stworzenia procedur jest zminimalizowanie zagrożenia COVID-19 w siedzibie 

Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, podczas pobytu w instytucji. 

2. Stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, wytyczne Epidemiologiczne Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020r. oraz rekomendacje Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020r.  

3. Procedury bezpieczeństwa dotyczą wszystkich pracowników. 

4. Procedury mogą ulegać zmianom w zależności od nieprzewidzianych okoliczności  

i pojawiających się nowych wytycznych oraz zarządzeń władz zwierzchnich. 

 

§ 2 

ORGANIZACJA PRACY INSTYTUCJI W OKRESIE PODWYŻSZONEGO REŻIMU 

SANITARNEGO 

 

1. Osoby wchodzące do budynku i pomieszczeń biurowych PCKL zobowiązane są do 

dokładnej dezynfekcji rąk dostępnymi środkami umieszczonymi przy wejściu  

i biurze Powiatowego Centrum Kultury. 

2. Pomieszczenia PCK będą utrzymywane w czystości przy użyciu odpowiednich 

detergentów. 

3. Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie w miarę możliwości organizuje 

wydarzenia kulturalne zarówno w pomieszczeniach jak i w plenerze z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa. 

4. Na stronie internetowej PCKL oraz w mediach społecznościowych zamieszczone są 

informacje o aktualnych zasadach przebywania w placówce oraz korzystania z jej 

oferty programowej. 

5. Pracownicy PCKL maja prawo zażądać podania podstawowych danych osobowych 

(imię, nazwisko, tel. kontaktowy) od osób wchodzących do budynku na wypadek 

zaistnienia konieczności poinformowania ich o kontakcie z osobą zakażoną oraz 

podjęcia stosownych czynności w porozumieniu za stacją sanitarno – 

epidemiologiczną. 

6. Pracodawca może zmienić organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu 

zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu 

ryzyka epidemicznego. 

7. Ostateczna decyzja dotycząca zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad   

organizacji pracy w Powiatowym Centrum Kultury w Lubaczowie w obecnym reżimie 

sanitarnym należy do dyrektora i jest podejmowana w porozumieniu z jego 

organizatorem oraz z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, w razie 

zaistnienia takiej konieczności.  

8. Działalność PCKL jest dostosowana do  indywidualnej,   faktycznej   sytuacji   oraz 



warunków epidemicznych i może ulec zmianie.  

9. W obecnym stanie epidemii utrzymuje się w możliwie jak najszerszym stopniu 

działalność statutową stacjonarnie oraz   w   razie   potrzeby  zdalnie    

uwzględnieniem poszukiwania i prowadzenia form działalności nie wymagających 

bezpośrednich kontaktów z publicznością.  

10. Organizacja wydarzeń dla większych grup osób (koncertów, wernisaży, konferencji, 

eventów plenerowych, projekcji filmowych w budynkach, przedstawień, przeglądów, 

spotkań i innych zbiorowych form kultury  rozrywki),  w salach bez wyznaczonej 

widowni należy realizować z zachowaniem zasady konieczności 1,5 m  dystansu 

pomiędzy odbiorcami oraz  z zajęciem maksimum 25 % dotychczasowych miejsc. 

 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PCK 

 

1. Każdy pracownik PCKL zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki 

zdrowotnej i zachowania reżimu sanitarnego. 

2. Pomieszczenia powinny być wietrzone przynajmniej, co 2 godziny. 

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik winien pozostać w domu i zawiadomić o tym 

fakcie dyrektora instytucji. 

4. Pracownicy korzystają z zapewnionych im środków ochrony osobistej – przyłbic, 

maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji. 

5. Wszyscy pracownicy muszą zachowywać dystans społeczny minimum 2m i nie 

przemieszczać się po obiekcie bez potrzeby. 

6. Pracownicy zobowiązani są dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były 

czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać  

o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura  

i myszka, włączniki świateł, biurka, itp. 

7. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają 

się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

 

 

§ 4 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  

U PRACOWNIKA 

 

1. Do pracy powinni zgłaszać się pracownicy zdrowi, w przypadku występowania 

niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się ze stacją 

sanitarno – epidemiologiczną. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem (COVID-19), należy niezwłocznie odsunąć go 

od pracy i odizolować w wydzielonym pomieszczeniu. 

3. Należy niezwłocznie zawiadomić stację sanitarno – epidemiologiczną i ściśle 

stosować się do wydanych instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać dokładnej 

dezynfekcji. 

 

 

 



§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.  Wszelkie sytuacje sporne, wynikające z interpretacji zapisów niniejszego 

Regulaminu, rozstrzyga Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie. 

2. Powyższy Regulamin wchodzi w życie od dnia 03.07.2020 na czas trwania zagrożenia 

COVID-19 w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


