
 Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miejską                            

i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wodzisławiu Śląskim 
w czasie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS CoV-2 

 

 

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzeń kulturalnych przed możliwością 

zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi  

z reżimem sanitarnym, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim (Organizator) 

wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń kulturalnych 

organizowanych od dnia 01.10.2020 r. do odwołania. 
 

Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych 

w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

1. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oznacza akceptację regulaminu wydarzeń i obowiązek jego 

przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej MiPBP 

– www.biblioteka.wodzislaw.pl 

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. 

2. Udział w wydarzeniach jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie 

   zdrowia. Nie może w nich uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy: 

• jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie, 

• przebywa na kwarantannie, 

• jest pod nadzorem epidemiologicznym, 

• nie przejawia objawów chorobowych (np. podwyższona temperatura, suchy kaszel, brak smaku  

   i węchu, biegunka itd.), ale jest nosicielem wirusa. 

3. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren 

    wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim uczestniczyć. 

4. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nr 

     telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Przetwarzanie   

    danych osobowych przez organizatora jest zgodnie z Artykuł 17 specustawy dotyczącej   

    przeciwdziałania COVID-19 przez okres 2 tygodni od wydarzenia. 

5. Pracownicy Organizatora zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia 

    osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności  

    w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura). 

6. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra. 

7. Uczestnik wydarzeń kulturalnych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały 

    ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez   

    cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych 

     reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych 

     obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu    

     wydarzenia. 
  8. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny 

     jest na terenie wydarzenia. 

  9. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej. 

10. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie 

     wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także    

     do wykonywania poleceń pracowników Organizatora. 

11. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak  

     w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń. 

 

 

 

http://www.biblioteka.wodzislaw.pl/


12. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w 

     trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa    

     Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie 

      https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-      

     w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce 

13. Newralgiczne miejsca dla emisji koronawirusa na terenie wydarzenia są systematycznie 

     dezynfekowane przez pracowników Organizatora. Zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu   

     Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny pomieszczenia są wietrzone. 

14. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym lub przebywania na terenie MiPBP  

      w Wodzisławiu Śląskim mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie. 

15. Liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona ze względu na reżim sanitarny. 

16. Organizator ma prawo odmówić wejścia na wydarzenie osobie zachowującej się niezgodnie  

       z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających. 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/użytkownika 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu, należy niezwłocznie odizolować użytkownika/pracownika od innych osób  

w miejscu do tego przeznaczonym. 

2. Należy niezwłocznie poinstruować o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału 

zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 

999 albo 112. 

3. Zaistniały incydent należy zgłosić do dyrektora Biblioteki, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym 

przebywała osoba zakażona, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

4. Należy ustalić listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie 

w placówce, w których przebywał w/w użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

5. Po opuszczeniu budynku, Biblioteka poddana jest dezynfekcji. 
 

 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-

