
Dyrektor Żagańskiego Pałacu Kultury, mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę 

zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem odbiorców oraz 

pracowników ŻPK wprowadza poniższy regulamin  

zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

REGULAMIN  

W SPRAWIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA  

PAŁACYKU NA JANA PAWŁA II 7 W ŻAGANIU  

W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 W POLSCE 

 

 

1. Niniejszy regulamin jest wydany przez Dyrektora Żagańskiego Pałacu Kultury, w ramach 

jego kompetencji jako administratora obiektu; 

2. Wejście do obiektu odbywa się tylko głównymi drzwiami od ulicy Jana Pawła II; 

3. Maksymalna ilość osób przebywająca jednocześnie na terenie Pałacyku wynosi 30 i jest 

regulowana przez pracowników ŻPK –  zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi 

MKiDN;     

4. W miejscach ogólnodostępnych osoby przemieszczają się w ruchu rotacyjnym z 

zachowaniem odpowiednich odstępów; 

5. Wprowadza się dla odwiedzających obowiązek dezynfekowania dłoni przy wejściu do 

Pałacyku, przy użyciu środków dezynfekcyjnych zapewnionych przez ŻPK. Do dyspozycji są 

także rękawiczki (zrywki) jednorazowe; 

6. Wprowadza się ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach: liczba ta 

jednorazowo nie może być wyższa niż połowa liczby ubikacji  

w toalecie. Przed drzwiami do toalet znajdują się odpowiednie oznaczenia; 

7. Wywieszone zostały instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące obowiązku zakrywania ust 

i nosa  zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia; 

8. Zgodnie z udokumentowanym grafikiem godzin odbywa się monitorowanie codziennych 

prac porządkowych (dezynfekcja klamek, toalet, powierzchni dotykowych); 

9. Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w 

przypadku stwierdzenia objawów chorobowych; 

10. Dyrektor ŻPK w porozumieniu z organizatorem może wprowadzić procedurę pomiaru 

temperatury uczestników wydarzenia; 

11. Udział publiczności w wydarzeniach będzie limitowany stosowanie do obowiązujących w 

danym momencie norm i zaleceń MKiDN; 



12. Wprowadza się obowiązek złożenia przez uczestnika pisemnego oświadczenia przy 

wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej 

wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym oraz wyraża zgodę na podanie danych osobowych oraz kontaktowych 

w celu przekazania ich służbom sanitarnym w przypadku prowadzenia dochodzenia 

epidemiologicznego; 

13. Zobowiązuje się uczestnika, iż jeśli wystąpią u niego objawy choroby, nie weźmie udziału 

w wydarzeniu i poinformuje o tym organizatora; 

14. Każda impreza ma przemyślany schemat logistyczny wdrażany do odpowiedniego 

charakteru imprezy; 

15. Wprowadza się zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby 

zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; w 

powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady 

medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – wezwanie pogotowania 

ratunkowego; 

16. Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych na terenie Pałacyku jest równoznaczne z 

akceptacją w/w regulaminu, którego zapisów uczestnik  

jest zobowiązany przestrzegać; 

17. Upubliczniona zostaje na stronie internetowej i mediach społecznościowych ŻPK 

informacja o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania  

i korzystania z pomieszczeń Pałacyku; 

18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2020r. 

 

 

 

 


