ZARZĄDZENIE Nr 5/2020
Dyrektora Centrum Kultury RONDO z dnia 17.08.2020r.
o udziale w wydarzeniach artystycznych i zajęciach sekcyjnych organizowanych przez
Centrum Kultury RONDO oraz przez inne podmioty wynajmujące sale w obiekcie CK
RONDO w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV- 2 w Polsce.

CZĘŚĆ I.
1. Osoby wchodzące do Centrum Kultury RONDO zobowiązane są do dezynfekcji rąk – pojemniki z
płynem umieszczone są m.in. W wejściu głównym, wejściu na sale widowiskową, klubową, oraz w
pracowni plastycznej, i w toaletach. Obowiązuje noszenie maseczek bądź przyłbic ochronnych. Osoby
nie posiadające takich środków ochrony osobistej, nie będą mogły przebywać na terenie budynku.
Konieczne jest także zachowanie dystansu pomiędzy sobą wynoszącego 1,5 metra.

2. W obiekcie Centrum Kultury RONDO poza pracownikami, a osobami wynajmującymi salę mogą
przebywać jedynie uczestnicy aktualnie prowadzonych zajęć stałych i odbywających się wydarzeń, a
także interesanci- jeśli konieczne jest osobiste załatwienie spraw, preferowana jest telefoniczna i
elektroniczna forma obsługi.

3. W obiekcie obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i napojów oraz używania telefonów
komórkowych, a także innych urządzeń aktywowanych dotykiem.

4. Pracownicy Centrum Kultury RONDO zobowiązani są do w miarę możliwości bezkontaktowej
obsługi publiczności, zachowania dystansu wynoszącego 1,5 metra, dostosowania się do
obowiązujących zaleceń sanitarnych, przestrzegania regulaminu, noszenia maseczek bądź przyłbic
ochronnych oraz dezynfekcji rąk.

5. Organizator prowadził będzie ewidencje uczestników każdego wydarzenia, uwzględniając
niezbędne dane, a także poinformuje uczestników, że w przypadku pojawienia się ogniska zakażeń,
dane zostaną udostępnione Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym. Dane
osobowe, czyli imię nazwisko i nr telefonu będą przechowywane przez okres dwóch tygodni. Po tym
czasie zostaną zniszczone.

6.

Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet, regularnego wietrzenia pomieszczeń
biurowych i wszystkich innych, gdzie gromadzą się ludzie/ minimum raz na godzinę/, czyszczenie i
dezynfekowanie stanowiska pracy jak i użytkowej przestrzeni, urządzeń itp.

7. Zajęcia sekcji stałych odbywać się będą w pracowniach. Wprowadzony zostaje limit osób
przebywających w poszczególnych salach, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Za przestrzeganie
limitów odpowiedzialny jest instruktor prowadzący dane zajęcia.

8. Przy ustaleniu harmonogramu zajęć stałych jak i wydarzeń odbywających się w centrum kultury
należy zapewnić odpowiednie przerwy umożliwiające wietrzenie pomieszczeń, ich dezynfekcję oraz
jak najmniejszy kontakt pomiędzy osobami przebywającymi w tym samym czasie w obiekcie.

9. Uczestnicy zajęć stałych poddani zostaną bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez instruktora
prowadzącego zajęcia. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,5 stopnia, niemożliwy
będzie udział danej osoby w zajęciach. Przed rozpoczęciem zajęć, uczestnicy oraz osoba prowadząca
zobowiązani są do umycia i dezynfekcji rąk. Po wejściu do sali, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy
jak i instruktor nie są zobowiązani do noszenia maseczek bądź przyłbic ochronnych. Obowiązek taki
następuje ponownie po zakończeniu zajęć i opuszczeniu sali.

10. Prosimy, aby na zajęcia sekcji stałych oraz inne wydarzenia organizowane przez CK RONDO, nie
przychodził osoby z objawami infekcji, po kontakcie z osoba chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną
kwarantannie.

CZĘŚĆ II
11. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach sekcji stałych jest wypełnienie karty uczestnika, która
przekazana zostanie przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.

12. Zalecane jest prowadzenie zajęć stałych przy otwartych oknach lub jak najczęstsze wietrzenie
pomieszczeń, gdzie odbywają się zajęcia.

13. Wymagane jest prowadzenie zajęć stałych, tak by uczestnicy nie korzystali lub korzystali w jak
najmniejszym stopniu wspólnie z tych samych przyborów, pomocy naukowych, rekwizytów i narzędzi,
nie ma możliwości wymieniania się materiałami. Wszystko po każdorazowym użyciu musi zostać
zdezynfekowane.

14. Instruktor przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest przedstawić uczestnikom aktualnie
obowiązujące zasady bezpieczeństwa oraz przepisy regulaminu.

15. Obowiązkowe jest aby rodzice i osoby przyprowadzające dzieci na zajęcia, oczekiwały na nich
wyłącznie w wyznaczonej strefie rodzica – w holu budynku bądź przed budynkiem. Prosimy o
punktualność.

16. Uczestnicy zajęć stałych, zobowiązani są do posiadania ze sobą papierowych bądź plastikowych
torebek, w których pozostawią odzież wierzchnią lub buty na zmianę / w porządku zajęć ruchowych/.
Torby takie pozostawiać będą w czasie odbywania się zajęć w miejscu wskazanym przez instruktora.

17. Po odbytych zajęciach dane pomieszczenie zostanie przewietrzone oraz zdezynfekowana
powierzchnia użytkowa.

18. Każda osoba prowadząca zajęcia, artyści a także osoby obsługujące dane wydarzenie, zobowiązani
są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy według

swojej najlepszej wiedzy, o tym że nie jestem osobą zakażoną oraz nie przebywa się na kwarantannie
lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenie takie będzie przechowywane przez Organizatora
przez okres dwóch tygodni.

19. Zajmowanie miejsc w sali widowiskowej odbywa się na konkretnie przypisanych do danej osoby
krzesłach. Nie ma możliwości zmiany, niedopuszczalne jest także pozostawianie odzieży, torebek i
parasoli na wolnych miejscach. Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów i pokarmów.
Absolutnie konieczne jest zasłanianie przez cały czas ust i nosa maseczką bądź przyłbicą ochronną.

CZĘŚĆ III
20. Pomiędzy artystami występującymi na scenie, a widownią należy zachować odległość wynoszącą
1,5 metra.

21. Obowiązuje regularna dezynfekcja powierzchni użytkowych przez artystów, włącznie z
dekoracjami i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt.

22. Każda osoba występująca na scenie, w miarę zgłaszanego zapotrzebowania, otrzymuje od
organizatora na czas trwania danego wydarzenia mikrofon na wyłączność, który uprzednio jak i po
zakończonym wydarzeniu zostanie zdezynfekowany.

23. W przypadku wydarzeń plenerowych, ograniczona zostaje liczba uczestników do 100 osób.
Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do zachowania odległości między sobą wynoszącej 1,5 metra,
zachowanie dystansu obowiązuje także przy wejściu i wyjściu na teren wydarzenia. Konieczna jest
również dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczki bądź przyłbicy ochronnej.

24. Miejsce gdzie będzie odbywać się impreza plenerowa zostanie wygrodzone, tak by przechodnie
mogli zachować odpowiedni dystans od uczestników wydarzenia.

25. Osoby korzystające z oferty centrum kultury zobowiązane są do zachowania bezpiecznego
dystansu między sobą, zwłaszcza przy dużym nagromadzeniu ludzi związanym z organizacją wydarzeń
kulturalnych.

26. W centrum kultury zawieszona zostaje czasowo możliwość korzystania z szatni.
27. Ogranicza się o połowę liczbę osób korzystających jednocześnie z toalet zlokalizowanych na
terenie centrum kultury. We wszystkich tego typu pomieszczeniach znajdować się będą pojemniki z
płynem do dezynfekcji rąk oraz specjalne, oznaczone pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej.

28. Wyznaczone zostanie pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
stwierdzenie objawów chorobowych. Ustalony zostanie obszar w którym porusza się dana osoba jak i
lista osób, z którymi miała kontakt.

29. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. Należy starać się nie dotykać
dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

CZĘŚĆ IV
I. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom instytucji kultury.
1. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie SARS-CoV-2 poza miejscem pracy powinien
niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy I powiadomić stację epidemiologiczną, do czasu
badania i decyzji winien się wstrzymać od dalszego przychodzenia do pracy.

2. Spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być przeprowadzone przy otwartych
oknach lub drzwiach i z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra pomiędzy osobami.

3. Zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników ( maseczki, rękawice jednorazowe) i
preparaty do dezynfekcji rąk.

4. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla pracowników w obszarze: wejścia, wyjścia,
WC, pomieszczeń socjalnych oraz każdej sali biurowej (w zależności od powierzchni, środek
dezynfekujący ustawiony na każde 15m2).

5. Ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich
modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne i czasowe odległości między pracownikami, tam, gdzie jest to
praktyczne i bezpieczne.

6. Pamiętanie o zachowaniu co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy osobami.
7. Podzielenie zmian pracowników w celu zmniejszenia liczby pracowników na miejscu w danym
momencie tak aby osoby blisko siebie siedzące mijały się ze sobą .

8. Ograniczenia interakcji personelu pomiędzy zmianami.
9. Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między
pracownikami ( przy dużych powierzchniach biurowych).

10. Wyłączenie z użytkowania co drugiego biurka, tak aby przestrzeń pomiędzy nimi była co najmniej
2 m bądź ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) pomiędzy biurkami.

11. Gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod takich jak: telefon komórkowy, e-mail,
komunikatory internetowe lub radio.

12. Zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np.
przez rozłożenie przerw na posiłki i czasów rozpoczęcia).

13. Konieczność dezynfekcji pomieszczeń socjalnych tj. kuchnia powinna odbywać się przez każdego
pracownika chcącego z niej uprzednio skorzystać tj. wytarcie blatu stołu, krzesła, sprzętu AGD
środkiem do dezynfekcji (roztwór min 60% alkoholu) i ustalenie bezpiecznych odległości w
pomieszczeniu.

14. Sprzątanie dezynfekujące pomieszczeń socjalnych, WC, klamek, włączników światła i innych
powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co 2 h za podpisem.

15. Brak konieczności noszenia maseczek w biurze - jedynymi osobami powinny być osoby mające
kontakt z osobami z zewnątrz i kontrahentami.

16. Częste wietrzenie pomieszczeń biurowych, jeśli nie ma takich możliwości używać oczyszczaczy
powietrza.

II. Wytyczne dla pracowników:
− Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z
mydłem.
− Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 1,5 metra).
− Częste i dokładne mycie rąk, wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i
dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
− Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
− Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
− Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po
zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka
telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
− Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

III. Podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników:
20. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów,
nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić
pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

21. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących
przepisów prawa.
22. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od
pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

23. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest
możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

24. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie
rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

25. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta/kontrahenta/dostawcy zakażenia
koronawirusem.

26. Ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w obiekcie i zalecenie
stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

27. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony (ze wskazaniem, że nie
mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz
zdezynfekowanie narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.

CZĘŚĆ V
1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi CK RONDO w Grodzisku Wielkopolskim.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17.08.2020r.
Załączniki:
- mycie rąk
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
- dezynfekcja rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

ANEKS DO
ZARZĄDZENIE Nr 5/2020
Dyrektora Centrum Kultury RONDO z dnia 17.08.2020r.
o udziale w wydarzeniach artystycznych i zajęciach sekcyjnych organizowanych przez
Centrum Kultury RONDO oraz przez inne podmioty wynajmujące sale w obiekcie CK
RONDO w trakcie trwania epidemii wirusa SARS-CoV- 2 w Polsce.

W związku z utworzeniem w całym kraju strefy żółtej wprowadza się zmiany do
zarządzenia nr 5/2020 o których mówi:
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 9 października 2020r.
Poz. 1758
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 9 października 2020r. W sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii
Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób u ludzi (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm. ) zarząda się co następuje:

Załącznik nr 1.
§ 30.
1. Do odwołania na obszarze żółtym:
1) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:
a) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy,
kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu
pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania przez
widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, a w przypadku
innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań
wideo – także pod warunkiem udostępnienia widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc,

b) związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy,
kongresy, konferencje, spotkania, jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania przez widzów lub
klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, oraz zapewnienia, aby w
miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej
dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi;
2) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi
formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) i działalności
związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych
miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie
59.14.Z) jest dopuszczalne:
a) w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w
amfiteatrach oraz muszlach koncertowych pod warunkiem:
– udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż
25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości
1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
– zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek
zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1,
b) na obiektach sportowych na otwartym powietrzu (otwartych lub półotwartych, z miejscami
siedzącymi dla widzów lub bez) pod warunkiem:
– udostępnienia co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku
wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25%
liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
– zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek
zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1,
c) na otwartym powietrzu pod warunkiem:
– zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie
większa niż 100 osób,
– zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi
miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,
– zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek
zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej
niż 1,5 m od innych osób;
3) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności usługowej związanej z poprawą kondycji

fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z) jest dopuszczalne, pod
warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, o którym mowa
w § 27 ust.1;
4) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu
posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru
potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w
podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej
Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:
a) w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego
użytkowania dla celów gastronomicznych, w których jest prowadzona ta działalność, lub w
wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu
art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w
niektóre inne dni lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw w przypadku stacji paliw płynnych w
rozumieniu art. 3 pkt 8 tej ustawy:
– znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem
obsługi,
– klienci realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, do czasu zajęcia
przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje,
b) obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1;
5) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych
miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) oraz
działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności
w podklasie 93.29.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby jednoczesna liczba osób
korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku
rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów;
6) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i
rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji
współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne, pod
warunkiem zapewnienia, aby:
a) na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w
rozgrywkach prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej
oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka
nożna oraz na stadionach oraz przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów
motorowych w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego w rozgrywkach prowadzonych

przez polski związek sportowy w drugiej klasie rozgrywkowej oraz przez ligę zawodową działającą w
najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym,
b) w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól
golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów
wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło
nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia,
c) na basenach
– udostępniono publiczności co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie
więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, w przypadku braku wyznaczonych
miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc
przewidzianych dla publiczności;
7) na siłowniach, klubach i centrach fitness znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni
dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi, przepisu ust. 3 pkt 1
lit. d nie stosuje się.
2. Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze i
lit. b tiret pierwsze oraz pkt 6, oraz obowiązek zachowania odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit.
a tiret pierwsze, lit. b tiret pierwsze i lit. c tiret drugie i trzecie, nie dotyczy:
1) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 6, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
2) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 6, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą,
która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
3. W przypadkach i na obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt 6:
1) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć
sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem
sportowym):
a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym,
korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, lub
korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu
sportowego,
d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć
sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego
lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;
2) osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu
sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt,
wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
4. Na terenie obiektów, o których mowa w ust.1 pkt 6, widz lub uczestnik jest obowiązany:
1) realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w §27 ust.1, do czasu zajęcia przez
niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów lub na terenie prowadzenia tej
działalności;
2) zachować 1,5 m odległości od innego widza lub uczestnika – w przypadku obiektów bez
oznaczonych miejsc lub gdy działalność jest prowadzona na otwartym powietrzu.
5. Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach
działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną.

