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Regulamin udziału w wydarzeniach organizowanych przez 
 Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. K. Norwida w Świdnicy

Poniższy  zbiór  zasad  został  opracowany  w  celu  zapewnienia  jak  najwyższych  standardów
bezpieczeństwa  w  związku  z  organizowaniem  wydarzeń  kulturalnych.  Jego  przestrzeganie  jest
obowiązkiem każdej osoby zaangażowanej w organizację wydarzenia i biorącej w nim udział – jest
to bezwzględnie ważne ze względu na ochronę zdrowia personelu i gości.

Zasady ogólne

1. Udział  w wydarzeniach mogą brać udział  tylko i  wyłącznie  osoby zdrowe, bez objawów
chorobowych (dot. uczestnicy i organizatorzy).

1. Jeżeli  w  domu  przebywa  osoba  na  kwarantannie  lub  objęta  izolacją,  nie  wolno  brać
fizycznego udziału w przygotowaniach do wydarzenia oraz w wydarzeniu.

2. W  dniu  imprezy  uczestnik  jest  zobowiązany  wypełnić  przed  wejściem  na  wydarzenie
oświadczenie  dotyczące  ochrony  danych  osobowych,  umożliwiające  Organizatorowi
udostępnienie  Głównemu  Inspektoratowi  Sanitarnemu  i  służbom  porządkowym  danych
osobowych  uczestników  imprezy  oraz  obowiązkowego  pisemnego  oświadczenia,
że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (ze względu na procedurę, uczestnik
wydarzenia powinien przyjść z odpowiednim wyprzedzeniem).

3. Uczestnik  jest  zobowiązany  do  samodzielnego  wyposażenia  się  w  materiały  ochrony
osobistej  (maseczki,  rękawiczki  w  razie  wymogu  prawnego)  i  do  dezynfekcji  rąk  przed
wejściem do budynku lub na teren wydarzenia.

4. Podczas pracy i w trakcie wydarzenia obowiązuje dystans społeczny i zasada ograniczania
zbędnych kontaktów (bez podawania rąk, przytulania, całowania na przywitanie).

5. Podczas  pracy  i  w  trakcie  wydarzenia  obowiązuje  nakaz  zakrywania  ust  i  nosa.  Nakaz  
nie  obowiązuje  przy  wydarzeniach  odbywających  się  na  świeżym  powietrzu  przy
zachowaniu dystansu.

6. Należy unikać tworzenia się grup uczestników przed wydarzeniami/zajęciami, w ich trakcie
i po.

7. W przypadku podejrzenia u uczestnika zakażenia koronawirusem i stwierdzenia wyraźnych
oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie
powinna  zostać  wpuszczona  na  teren  obiektu.  Powinna  zostać  poinstruowana
o  jak  najszybszym  zgłoszeniu  się  do  najbliższego  oddziału  zakaźnego  celem  konsultacji
z  lekarzem,  (transport  własny/powiadomienie  999 lub 112).  Jednocześnie  należy  zgłosić
incydent do kierownictwa, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się 
i  przebywała  osoba,  przeprowadzenie  rutynowego  sprzątania  oraz  zdezynfekowanie
powierzchni  dotykowych  (klamki,  poręcze,  uchwyty  itp.).  Ponadto  należy  ustalić  listę
pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w obiekcie,
jego częściach, w których przebywał użytkownik.

8. Jeśli  w  trakcie  wydarzenia  uczestnik  zgłosi  złe  samopoczucie  i  zaistnieje  podejrzenie
zakażenia koronawirusem należy go odizolować w wolnym pomieszczeniu na piętrze II (p.
309 lub galeria)  w celu oczekiwania na transport medyczny lub indywidualny udzielając
niezbędnej pomocy. Ewentualnie poinstruować uczestnika o jak najszybszym zgłoszeniu się
do  najbliższego  oddziału  zakaźnego  celem  konsultacji  z  lekarzem
(transport własny/powiadomienie 999 lub 112). Dalsze postępowanie jw.
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9. Jeżeli  w  ciągu  14  dni  od  zakończenia  wydarzenia  zostanie  u  uczestnika  stwierdzony
COVID-19,  niezwłocznie powinien zawiadomić Organizatora,  aby mógł  podjąć  niezbędne
działania w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.

10. Na  terenie  wydarzenia  zostaną  rozmieszczone  środki  do  dezynfekcji  oraz  informacje
przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu min. 1,5 metra.

11. W trakcie wydarzeń należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet i jak najczęściej wietrzyć
pomieszczenia.

12. Uczestnictwo  w  wydarzeniu  jest  równoznaczne  z  akceptacją  ww.  regulaminu,  którego
zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

Dystans społeczny i higiena

1. Pamiętaj  o  zachowywaniu  dystansu  społecznego  i  ograniczaniu  zbędnych  kontaktów  
(bez podawania rąk, przytulania, całowania na przywitanie).

1. Dezynfekuj ręce i przedmioty, z których korzystasz tak często jak to możliwe.
2. Jeżeli dezynfekujesz urządzenia elektroniczne, rób to ostrożnie, aby ich nie uszkodzić.
3. Unikaj zatłoczonych miejsc, które mogą narazić Cię na zbyt bliski kontakt z innymi osobami.
4. Unikaj  dotykania  twarzy.  Pamiętaj,  że  dokumenty,  z  którymi  pracujesz  też  mogą  być

nośnikiem zakażenia.
5. Kichaj w łokieć lub chusteczkę, którą niezwłocznie wyrzuć do kosza na śmieci.
6. Bezwzględnie  przestrzegaj  ograniczeń  dotyczących  liczby  osób,  które  mogą  przebywać  

w przestrzeni wewnętrznej, wymagaj tego także od innych.


