
Zarządzenie Nr 10/2020
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Nędzy
z dnia 12.03.2020 r.

w sprawie: zawieszenia zajęć stałych w związku z wirusem COVID-19

zarządzam, co następuje:

§1

Zgodnie z decyzją sztabu kryzysowego z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zawiesza się zajęcia stałe w Gminnym Centrum
Kultury w Nędzy od dnia 13.03.2020 r. do odwołania.

§2
Budynek GCK pozostaje zamknięty dla odwiedzających do odwołania, a formą kontaktu z
administracją i pracownikami pozostaje droga telefoniczna, korespondencyjna i mailowa
codziennie w godzinach od 8:00 – 12.00.

§3
Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wytycznych związanych z zakażeniem
koronawirusem. Szczegółowe wytyczne dla pracowników zawarte są w zał. Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§4
Pracownikom 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.

§5
Uczestnikom zajęć, którzy uiścili już opłatę za miesiąc marzec, opłata przechodzi na poczet zajęć
w kolejnych miesiącach lub, na prośbę uczestnika/ rodzica uczestnika, opłata może zastać
zwrócona w formie przelewu lub gotówką po otwarciu placówki.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

http://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/


Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 10/2020

Dyrektora GCK w Nędzy z dnia 12.03.2020 r.

Wytyczne dla pracowników GCK w Nędzy:

Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą
z mydłem.
Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie
dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.
Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
Regularnie często i dokładnie myć ręce 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, takich jak:
słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp.
Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się
odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
W biurze GCK mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby jednocześnie.
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