ZASADY KORZYSTANIA Z BUDYNKU INKUBATORA INICJATYW SPOŁECZNYCH POŁOŻONEGO
PRZY ULICY ŁASKIEJ 38 W ZDUŃSKIEJ WOLI W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII COVID – 19
DO ODWOŁANIA.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia
koronawirusem, odbiorców oraz pracowników Inkubatora Inicjatyw Społecznych w Zduńskiej Woli
wprowadzam procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia COVID – 19.

1. Wprowadzenie procedur ma na celu zminimalizowanie zagrożenia zakażenia COVID – 19 osób
przebywających na terenie Inkubatora Inicjatyw Społecznych położonego przy ul. Łaskiej 38
w Zduńskiej Woli, zwanym dalej „Inkubatorem”.
2. Korzystanie z Inkubatora jest dobrowolne po wcześniejszym zaakceptowaniu wprowadzonych
zasad oraz przez złożenie oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika zajęć i braku kontaktu
z osobami przebywającymi na kwarantannie bądź zarażonymi COVID – 19.
3. Procedury bezpieczeństwa dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie Inkubatora.
4. Umożliwienie prowadzenia zajęć w pomieszczeniach Inkubatora, gdzie na jednego uczestnika
musi przypadać co najmniej 10m2, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie
epidemii COVID-19 w Polsce.
5. Zapisy punktu 4. nie mają zastosowania w przypadku, gdy na terenie Inkubatora mają miejsce
zajęcia, wydarzenia, spotkania lub uroczystości, co do których zastosowanie mają odrębne
wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub inne obowiązujące akty
prawne.
6. Umożliwienie prowadzenia indywidualnych zająć w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości
co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni
kontakt z osobami, które je użytkują.
7. Pomieszczenia będą utrzymywane w czystości przez użycie certyfikowanych detergentów lub
środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Dezynfekowanie pomieszczeń, sprzętów, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych
– poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów oraz dezynfekcji toalet będzie się
odbywało w odpowiednim czasie przez rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu. Przestrzegany
będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.
9. Bezwzględnie zabrania się niekontrolowanego przemieszczania uczestników po terenie
Inkubatora.

10. Bezwzględny zakaz przebywania na terenie Inkubatora osób z niepokojącymi objawami
choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną
kwarantannie.
11. Pracownik oraz uczestnicy Inkubatora zobowiązani są do stosowania zasad profilaktyki
zdrowotnej i zachowania reżimu sanitarnego.
12. Pracownik oraz uczestnicy Inkubatora zobowiązani są do korzysta z środków do dezynfekcji,
maseczki, przyłbicy oraz rękawic jednorazowych.
13. W przypadku wystąpienia u pracownika bądź uczestnika zajęć niepokojących objawów
sugerujących zakażeniem koronawirusem COVID – 19, należy niezwłocznie odizolowanie takiej
osoby w specjalnym pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony.
14. Należy niezwłocznie powiadomić stację sanitaro – epidemiologiczną i ściśle stosować się do
wydanych instrukcji i poleceń.
15. Obszar, w którym poruszała się osoba z niepokojącymi objawami przebywająca na terenie
Inkubatora, należy poddać dokładnemu odkażaniu oraz zdezynfekować powierzchnie
dotykowe takie jak: (klamki, blaty, uchwyty itp.)

