
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 6/20 

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach 

z dnia 04.06.2020r. 

 

Każda osoba korzystająca ze świetlic wiejskich na terenie gminy Terespol zobowiązana jest do zapoznania się  

z niniejszymi zasadami: 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY TERESPOL 

W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID – 19 

OBOWIĄZUJĄCE OD 06 CZERWCA 2020R. 

 

1. Administratorem świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Terespol jest Gminne Centrum Kultury  

w Kobylanach. 

2. Świetlice wiejskie przeznaczone są do prowadzenia działalności kulturalnej oraz najmu w ramach organizacji 

okolicznościowych uroczystości rodzinnych. 

3. Administrator zastosuje przelicznik metrażowy wynoszący 4m² na osobę w każdej świetlicy.  

4. Od 06 czerwca 2020 roku świetlice wiejskie na organizację okolicznościowych uroczystości rodzinnych (komunia św., 

chrzciny, stypy, wesela, itp.) udostępniane będą z zachowaniem i zobowiązaniem przestrzegania następujących zasad: 

 wydzielenie obowiązkowej strefy przed wejściem do lokalu do dezynfekcji rąk, 

 zaopatrzenie się w płyn dezynfekujący, 

 dezynfekcja rąk przez każdego uczestnika uroczystości przed wejściem do lokalu, 

 podawanie posiłków przez osoby obsługujące w maseczkach i rękawiczkach ochronnych, 

 uczestnicy uroczystości nie mają obowiązku noszenia maseczek, 

 po zakończeniu uroczystości należy wywietrzyć lokal, oraz zdezynfekować stoły, krzesła, sanitariaty, klamki  

i uchwyty, itp., 

 wszystkie używane naczynia kuchenne należy wyparzyć w temperaturze powyżej 60 stopni C. 

5. Od 06 czerwca 2020 roku działalność kulturalna (spotkania grup społecznych takich jak: koła gospodyń wiejskich, grupy 

śpiewacze, kluby seniora) w świetlicach wiejskich będzie prowadzona z zachowaniem i zobowiązaniem przestrzegania 

następujących zasad: 

 przestrzeganie zachowania dystansu 2m pomiędzy osobami, 

 wydzielenie obowiązkowej strefy przed wejściem do lokalu do dezynfekcji rąk, 

 zaopatrzenie się w płyn dezynfekujący, 

 dezynfekcja rąk przez każdego uczestnika spotkania przed wejściem do lokalu, 

 podawanie posiłków przez osoby obsługujące w maseczkach i rękawiczkach ochronnych, 

 uczestnicy spotkania nie mają obowiązku noszenia maseczek, 

 po zakończeniu spotkania należy wywietrzyć lokal, oraz zdezynfekować stoły, krzesła, sanitariaty, klamki i uchwyty, itp., 

 wszystkie używane naczynia kuchenne należy wyparzyć w temperaturze powyżej 60 stopni C, 

6. Korzystający ze świetlic wiejskich zobowiązani są do przestrzegania niniejszych zasad, a w szczególności do zaleceń 

administratora. 

7. Ze świetlic korzystać mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. 

8. Korzystanie ze świetlic wiejskich wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej w biurze GCK, a w przypadku wynajmu 

podpisania umowy użyczenia, 

9. Osoba dokonująca rezerwacji/wynajmu jest odpowiedzialna za uczestników spotkania/uroczystości oraz za przestrzeganie 

w/w zasad. 

10. Wykaz przelicznika metrażowego obowiązującego w świetlicach wiejskich na terenie gminy Terespol stanowi Załącznik nr 2. 

11. Świetlica zostanie udostępniona po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia o zobowiązaniu do przestrzegania w/w zasad 

lub aneksu do umowy najmu lokalu w biurze GCK.   

 

Zapoznałem/am się: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
/data i czytelny podpis/ 


