
 

 

 

 

 
 

 
 

 
POWIATOWE CENTRUM KULTURY FABRYCZKA 

05-200 Wołomin, ul. Orwida 20 
tel. 22 787 41 13, 501 981 346 

www.fabryczka.com.pl
 

ORGANIZATOR 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W POWIATOWYM CENTRUM KULTURY FABRYCZKA 

W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ II EDYCJI KONKURSU THE VOICE OF POWIAT 

 W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 W POLSCE 

 
I WPROWADZENIE 

 

1. Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie działa w okresie epidemii SARS-CoV-2  
w Polsce zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi powszechnie obowiązującymi  
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Niniejsza Procedura bezpieczeństwa w Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka w związku  
z organizacją wydarzeń kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce zawiera szczegółowe 
zasady uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Powiatowe Centrum Kultury 
Fabryczka. 

3. Procedurę wprowadza się w celu wdrożenia wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i 
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

4. Podstawowym celem niniejszej Procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas II edycji konkursu THE 
VOICE OF POWIAT organizowanej przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka. 

5. Powszechnie obowiązujące zasady, o których mowa w ust. 1, mają charakter rozstrzygający  
i nadrzędny w stosunku do postanowień niniejszej Procedury, zaś w kwestiach nieuregulowanych w 
Procedurze mają bezpośrednie zastosowanie. 
 
 

II ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 

1. Wszystkie zalecenia, o których mowa w niniejszej Procedurze stanowią obowiązek, jaki powinni 
zachowywać Uczestnicy i Obsługa Wydarzenia. 

2. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w Fabryczce zasad porządkowych 
związanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia oraz stosowania się 
do wytycznych i poleceń Zespołu Fabryczki. 

3. Członkowie Zespołu Fabryczki są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu Uczestnikowi 
lub członkowi Obsługi, który nie przestrzega niniejszej Procedury, wytycznych lub poleceń wydanych przez 
członków Zespołu Fabryczki. 
 
 

III WEWNĘTRZNE ZASADY ORGANIZATORA WYDARZENIA 
 

1. W trakcie Wydarzenia Fabryczka zapewnia: 
a) maseczki oraz rękawiczki dla Uczestników Wydarzenia, Jurorów oraz Zespołu Fabryczki,  
b) możliwość stałej dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren Wydarzenia i po wyjściu z niego, 
c) w toaletach środki do dezynfekcji, 
d) dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej, 
e) Fabryczka zapewnia planowanie harmonogramu organizacji Wydarzenia w taki sposób, aby jak 

najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu.  
W trakcie trwania przesłuchań na żywo w sali przebywać będzie uczestnik i jego opiekun, 3 jurorów 
oraz pracownicy obsługi Wydarzenia. 
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IV UDZIAŁ W WYDARZENIU 
 

1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniony wyłącznie Uczestnik lub członek Obsługi, który według swojej 
najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa  
na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

2. Przy wejściu na Wydarzenie każdy Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że 
według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV2, nie przebywa na kwarantannie 
ani nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym. Członkowie Zespołu Fabryczki udostępnią każdemu 
Uczestnikowi stosowny formularz. 

3. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osób niepełnoletnichl 
oświadczenia podpisuje opiekun prawny.  

4. Podanie danych osobowych i kontaktowych przez Uczestnika lub opiekuna prawnego służy wyłącznie 
uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane,  
w przypadku wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu. 

5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem  
w Wydarzeniu dane zawarte w formularzu będą mogły zostać przekazane przez Fabryczkę właściwym 
służbom sanitarno-epidemiologicznym. 

6. Formularz będzie przechowywany przez okres do dwóch tygodni od dnia zakończenia Wydarzenia. 

7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu Wydarzenia Uczestnik nie powinien  
na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora 
Sanitarnego/Mjnisterstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją 
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod nr 
999 lub 112 i poinformować o swoich objawach. 

 
 

V ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE WYDARZENIA 
 

1. Liczba Uczestników jest dostosowana do obowiązujących przepisów. Członkowie Zespołu Fabryczki 
kontrolują liczbę osób przebywających na terenie Wydarzenia. 

2. Na terenie Wydarzenia rozmieszczone zostaną środki do dezynfekcji rąk oraz tablice informacyjne 
przypominające o obowiązku zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowanu dystansu minimum 1,5 
metra. 

3. Przy wejściu i wyjściu na teren Wydarzenia oraz podczas jego trwania obowiązują następujące zasady: 

a) zachowanie minimum 1,5 metra od innych uczestników Wydarzenia  
              wchodzących/wychodzących z terenu Wydarzenia, 

b) obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez Uczestników przy wejściu na teren Wydarzenia, 

c) obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez Uczestników Wydarzenia. 

4. W trakcie Wydarzeń organizowanych na terenie siedziby Fabryczki, Organizator zapewnia: 

a) dezynfekcję pomieszczeń, środki dezynfekujące dla Uczestników, członków Zespołu,  

b) wietrzenie pomieszczeń, w których odbywa się Wydarzenie przed, w trakcie  
                    i po zakończeniu Wydarzenia. 
 
 

VI OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PROCEDURY 
 

Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka 
w Wołominie jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Procedury, której zapisów Uczestnik jest 
obowiązany przestrzegać. 
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