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ZARZĄDZENIE NR 17/2020 
 

Dyrektora Ośrodka Kultury Górna z dnia 23 czerwca 2020 r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie dostosowywania środowiska 

pracy i ochrony pracowników w stanie epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  
 

Na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń 
,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19.06.2020 (Dz.U.z 2020 r . 
poz.1066), wytycznych i rekomendacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego 
Centrum Kultury, 

zarządzam co następuje: 

§1 

§3 ust.3 Zarządzenia otrzymuje  brzmienie: 
„Drugi etap, o którym mowa w ust. 1 polegać będzie na: 

1) Otwarciu instytucji dla odbiorców indywidualnych. 
2) Przywróceniu pracy w trybie stacjonarnym przy zachowaniu systemu rotacyjnego, 
naprzemienności pracy stacjonarnej i zdalnej.  
 

§2 
 

Wprowadzam: 

1. „Zasady pracy w Ośrodku Kultury Górna i filii w stanie epidemii wywołanym zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

Nadzór nad realizacją ww. zasad powierzam kierownikom działów i pracownikom 
samodzielnym. 
 

2. „Zasady organizacji wydarzeń i zajęć oraz obsługi odbiorców indywidualnych w Ośrodku Kultury 

Górna i filii”, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

Nadzór nad realizacją ww. zasad powierzam kierownikom działów i pracownikom 
samodzielnym. 
 

3. „Procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 
pracowników/uczestników”, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
Nadzór nad realizacją ww. zasad powierzam Kierownikowi Działu Administracyjno-

Gospodarczego i Kadr. 
 

4. „Regulamin zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2 dla uczestników 
wydarzeń i zajęć organizowanych przez Ośrodek Kultury Górna i jego filię”, stanowiący 

Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 
Nadzór nad realizacją ww. regulaminu powierzam Kierownikowi Działu Usług Kulturalnych i 
Imprez oraz Kierownikowi filii. 

 
5. „Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika zajęć i wydarzeń organizowanych podczas epidemii 

wirusa SARS-CoV-2”, stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.  
Nadzór nad realizacją ww. oświadczenia powierzam Kierownikowi Działu Usług Kulturalnych  
i Imprez oraz Kierownikowi filii. 
 

6. „Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka - uczestnika zajęć i wydarzeń organizowanych podczas 
epidemii wirusa SARS-CoV-2”, stanowiące Załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.  

Nadzór nad realizacją ww. oświadczenia powierzam Kierownikowi Działu Usług Kulturalnych  
i Imprez oraz Kierownikowi filii. 
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§3. 

1. Zobowiązuję pracowników samodzielnych oraz kierowników działów do zapewnienia 
organizacji systemu pracy własnej i podległych pracowników, uwzględniającego przestrzeganie 
zasad i procedur wprowadzonych niniejszym zarządzeniem. 

2. Zobowiązuję wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku Kultury Górna do zapoznania 
się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień. 

3. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, mają zastosowanie obowiązujące w 
Ośrodku Kultury Górna zarządzenia i regulaminy.  

 

§4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2020  
                                                                                                                  Dyrektora Ośrodka Kultury Górna 

                                                                                                                   z dnia 23 czerwca 2020 r. 
 
 

Zasady pracy w Ośrodku Kultury Górna (dalej: „OKG”) w stanie epidemii wywołanym 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

 
1. Zasady pracy w okresie pandemii mają charakter dostosowujący w stosunku do uregulowań 

dotychczas obowiązujących aktów wewnętrznych w OKG, uwzględniające ryzyka związane  
z Covid-19, i innymi zagrożeniami z obszaru BHP.  
 

2. Zasady organizacyjno-porządkowe określa obowiązujący w OKG Regulamin Pracy. 
1) Praca wykonywana jest przez zatrudnionych  w OKG w zasadzie w jego siedzibie i filii. 
2) W miejscu pracy powinni przebywać wyłącznie pracownicy, którzy są niezbędni do 

świadczenia pracy. Należy ograniczyć obecność osób postronnych. Obecność poza 
wyznaczonymi godzinami powinna być poprzedzona zgodą dyrektora instytucji.  

3) Praca odbywa się w systemie rotacyjnym i zmianowym na podstawie harmonogramów 
opracowywanych przez kierowników poszczególnych działów. Ustalając harmonogram 
pracy, kierownictwo zobligowane jest zachować elastyczność w zakresie godzin pracy 
i produktywności podległych pracowników, których dotyczą takie okoliczności 
jak: trudność w zapewnieniu opieki nad dziećmi, sprawowanie opieki nad osobą starszą, 
stan zdrowia z grupy wzmożonego ryzyka. W sytuacji wzmożonej trudnościami  
w realizacji obowiązków służbowych zaleca się korzystanie ze świadczeń opiekuńczych 
lub urlopowych. 

4) Instytucja otwarta jest od poniedziałku do piątku , a w soboty i niedziele w zależności od 
realizowanego programu i planowanych harmonogramów pracy. 

5) Działalność filii OKG zostaje przywrócona wyłącznie do możliwości organizowania zajęć 
o charakterze indywidualnym. 

6) Należy organizować pracę pracowników w taki sposób, by nie powodować kumulacji 
osób w obrębie jednej kondygnacji. 

7) Jeśli bliskiego kontaktu nie można uniknąć, zaleca się by go ograniczyć do maksymalnie 
15 minut. 
 

3. Stanowiska pracy 
1) W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników ustala się odległość między 

stanowiskami na 1,5 m.  
2) Każdy pracownik wchodząc do budynku zobowiązany jest dezynfekcji rąk przy użyciu 

środka dezynfekującego dostępnego we wskazanym miejscu lub poprzez mycie rąk pod 
bieżącą wodą zgodnie z instrukcjami stanowiącymi załącznik do tych Zasad.  

3) Na przerwę w pracy pracownicy udają się pojedynczo.  
4) Należy w miarę możliwości wietrzyć wszystkie użytkowane pomieszczenia.  
5) Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, 

szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni 
dotykowych, takich jak m.in. biurko, słuchawka telefonu, klawiatura, myszka, włączniki 
świateł, klamki. 

6) Należy regularnie dezynfekować powierzchnie wspólne, z  którymi stykają się 
użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł. 

7) W celu uniknięcia nadmiernego obciążenia personelu sprzątającego pracą, zobowiązuję 
wszystkich pracowników do dokonywania prac porządkowych w obrębie swojego 
stanowiska pracy. W związku z powyższym należy wyposażyć każde pomieszczenie  
w dozownik płynu dezynfekującego do sprzętu i rąk. 

8) Każdy pracownik, który w ramach obowiązków służbowych obsługuje osoby z zewnątrz 

i przemieszcza się pomiędzy lokalizacjami, zobowiązany jest do stosowania środków 

ochrony osobistej (maseczka / przyłbica i rękawiczki).  

4. Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego i Kadr zobowiązany jest do:   
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a) usytuowania w widocznym miejscu, niedaleko wejścia, płynu odkażającego wraz  
z instrukcjami odkażania rąk, zakładania maseczki ochronnej 

b) zabezpieczenie stanowisk pracy w niezbędne środki ochrony osobistej i płyny 
odkażające – po jednym dozownik ze środkiem dezynfekującym do rąk i sprzętów  
w każdym pomieszczeniu. 

c) uzupełnianie pojemników płynem odkażającym  
d) zamieszczenia widocznych miejscach następujących instrukcji: 

− instrukcja odkażania rąk 

− instrukcja mycia rąk (w łazienkach) 

− instrukcja zakładania maseczki ochronnej 
zgodnie ze wzorami załączonymi do tych Zasad. 

 
5. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników. 
6. W pomieszczeniach łazienek obowiązuje zakaz stosowania nadmuchowych suszarek do rąk.  
7. Nadzór  

1) Kierownicy działów prowadzą nadzór nad przestrzeganiem zasad przez pracowników.  
2) O każdym naruszeniu zasad oraz o sytuacjach zwiększonego ryzyka należy poinformować 

bezpośredniego przełożonego / dyrektora.  
3) Pracownicy samodzielni oraz kierownicy działów mają obowiązek informować dyrektora 

instytucji o wszelkich sytuacjach niepokojących związanych ze środowiskiem pracy  
i organizacją pracy, mogącymi stanowić ryzyko dla funkcjonowania instytucji  
i bezpieczeństwa pracowników. 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2020  

Dyrektora Ośrodka Kultury Górna 
z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 
Zasady organizacji wydarzeń i zajęć oraz obsługi odbiorców indywidualnych 

w Ośrodku Kultury Górna i filii 

1. Działalność statutowa OKG prowadzona jest w tradycyjny sposób z utrzymaniem komunikacji  

w sieci internetowej. 

2. Od dnia wskazanego przez dyrektora OKG wznowione zostanie prowadzenie zajęć i wydarzeń z 

zakresu edukacji artystycznej i kulturowej na jego terenie, z uwzględnieniem następujących 

zasad: 

a) zachowanie odstępu 2,0 m między osobami; odstępy między uczestnikami nie dotyczą 

osób uczestniczących w wydarzeniach wraz z dzieckiem do 13 roku,  

b) maksymalna liczba osób obecnych w pomieszczeniach: 1 osoba na 4m2 

c) poddanie dezynfekcji przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je 

użytkują.  

3. Przy organizacji wydarzeń i zajęć należy w pierwszej kolejności uwzględnić możliwość ich 

realizacji w plenerze. 

4. Każda osoba niebędąca pracownikiem lub współpracownikiem przed wejściem do budynku lub 
na wydarzenie zorganizowane przez Ośrodek zobowiązana jest do: 

a) dezynfekcji dłoni 
b) zasłaniania nosa i ust przez cały czas pobytu na terenie budynku OKG. 

5. Do obowiązków pracowników należy informowanie osób przychodzących do Ośrodka  
o konieczności odkażenia dłoni i posiadania ochrony zakrywającej ust i nosa. 

6. Należy zorganizować szatnie w taki sposób, aby zminimalizować możliwość kontaktu 
pozostawionych tam rzeczy (np. odzież wierzchnia powinna być wieszana co drugi wieszak).  

7. W poszczególnych salach dopuszczalna jest obecność wskazanej liczby osób: 
a) piwnica: sala klubowa – 10 osób 
b) piwnica: sala komputerowa – 5 osób  
c) piwnica: pokój w piwnicy przeznaczony na porady prawne, psychologiczne, ewentualnie 

indywidualne zajęcia z gitary – 2 osoby 
d) parter: sala wielofunkcyjna - 18 osób 
e) piętro: sala językowa – 8 osób 
f) piętro: sala plastyczna – 8 osób 
g) piętro: sala klubowa – 8 osób 
h) plener - 85 osób 

8. Kierownik Działu Usług Kulturalnych i Imprez zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym 
miejscu przed wejściem do każdej sali informacji o maksymalnej liczbie osób, mogących 
jednocześnie przebywać w danym pomieszczeniu. 

9. Kierownik Działu Administracji i Kadr zobowiązany jest do:   
a) usytuowania w widocznym miejscu, niedaleko wejścia, płynu odkażającego wraz  

z instrukcjami odkażania rąk, zakładania maseczki ochronnej 
b) uzupełniania pojemników z płynem odkażającym 
c) określenia maksymalnej ilości osób przebywających jednocześnie w całym budynku  

w tym samym czasie, zgodnie z zasadą 1 osoba na 4m2 wskazanych do użytkowania. 
10. Należy wietrzyć sale w przerwie między zajęciami. 
11.  Warunkiem udziału w wydarzeniach i zajęciach jest zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa 

w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez OKG (zał. nr 4) oraz podpisanie oświadczenia 
o stanie zdrowia (zał. 5 i/lub 6). 

12. W przestrzeni otwartej przy wejściu powinien znaleźć się wolnostojący stolik i krzesło, przy 
którym uczestnik będzie mógł zapoznać się z treścią i wypełnić konieczne dokumenty wskazane 
w pkt. 11. 
13. W Ośrodku i jego filii mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe. Również dzieci muszą być 

przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.   
14. Jeśli dziecko/uczestnik przejawia objawy choroby, należy je odizolować w odrębnym 

pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 2 m odległości od innych osób 
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i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z 
Ośrodka – zgodnie z „Procedurami zapobiegawczymi w przypadku podejrzenia zakażenia 
SARS-CoV-2 pracowników/uczestników”, stanowiącymi załącznik nr 4. 

15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie 
wolno przyprowadzać dziecka/uczestnika do Ośrodka.  

16. Należy ograniczyć przebywanie w Ośrodku osób trzecich do niezbędnego minimum,  
z zachowaniem wszelkich  środków ostrożności. 

17. Jeżeli mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych  środków ochronnych na 
terenie OKG dojdzie do zakażenia Covid-19, Ośrodek Kultury Górna nie ponosi za to 
odpowiedzialności. 
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17/2020  

Dyrektora Ośrodka Kultury Górna 
z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 

 

Procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 
pracowników/uczestników  

 

1. Należy poinformować zarówno pracowników jak i uczestników, że do pracy i do uczestnictwa 
w wydarzeniach lub imprezach mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów 
wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej. W przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów należy pozostać w domu, nie przychodzić do pracy/ na zajęcia 
i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania porady medycznej.  

2. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 
należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu izolację tej osoby od innych osób 
przebywających w ośrodku (oddzielne pomieszczenie lub wydzielona powierzchnia 
zapewniająca odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony). Następnie należy 
dopilnować, aby osoba ta założyła osłonę ust i nosa, jeśli to możliwe ze względu na jej stan 
zdrowia i możliwości psychoruchowe, zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu 
o zaistniałej sytuacji.  

3. Rekomenduje się kontakt telefoniczny z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-
epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

4. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby, należy powiadomić pogotowie ratunkowe 
i poinformować o objawach. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje 
zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, 
należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu 
lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport 
w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych 
osób. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

5.  Rekomenduje się ustalenie listy osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba miała 
bezpośredni kontakt, a także miejsc/pomieszczeń w których przebywała, celem gruntownego 
ich umycia i dezynfekcji. 
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 17/2020  
Dyrektora Ośrodka Kultury Górna 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 
 
 

Regulamin zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2 
dla uczestników wydarzeń i zajęć organizowanych przez Ośrodek Kultury Górna i jego filię 

  
 
Uczestnicy wydarzeń i zajęć organizowanych przez OKG są zobowiązani do przestrzegania ustalonych 
poniżej zasad, tj. do: 

1. dezynfekcji dłoni bezpośrednio po wejściu na teren OKG, budynku siedziby lub filii 
2. złożenie pracownikowi Ośrodka w dniu wydarzenia, obowiązkowego pisemnego oświadczenia o 

tym, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa 
na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz pozostawienia danych 
kontaktowych. W imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie składa rodzic / prawny opiekun 
dziecka. Druk do pobrania ze strony Ośrodka lub należy wypełnić go bezpośrednio po wejściu na 
teren Ośrodka (konieczność posiadania własnego długopisu). 

3. zakrywania ust i nosa podczas całego pobytu na terenie budynku OKG lub jego filii (obowiązek 
samodzielnego wyposażenia w środki ochrony osobistej) 

4. zajmowania wyznaczonych zgodnie z reżimem sanitarnym miejsc, a w przypadku wydarzeń 
plenerowych – zachowanie odstępu 2 m pomiędzy osobami 
Obowiązek zachowania 2 m odstępu pomiędzy uczestnikami nie dotyczy osoby, która:  

− uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia 

− jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać 
się samodzielnie 

5.  Osoba z wyraźnymi objawami wskazującymi na podejrzeniem choroby SARS CoV-2  
(uporczywy kaszel, katar, duszność ) nie zostanie wpuszczona na teren OKG lub jego filii. Zostanie 
poinformowana o konieczności pilnego skontaktowania się z właściwym miejscowo 
Inspektoratem Sanitarnym. Ośrodek nie odpowiada za powstałe z tego tytułu straty. 

6. Wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do oznakowanych pojemników. 
 
Uczestnictwo w wydarzeniach i warsztatach jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego 
zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać. W przypadku uczestnictwa osoby niepełnoletniej – 
odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przyjmuje rodzic lub opiekun prawny dziecka.  
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Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 17/2020  
Dyrektora Ośrodka Kultury Górna 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ I WYDARZEŃ 

ORGANIZOWANYCH PODCZAS EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 
 

 

Imię i nazwisko …………………………………….………………………………………….. 
 
Numer telefonu do kontaktu……………………………..……………………………… 
 

1. Nie obserwuję u siebie jakichkolwiek symptomów charakterystycznych dla grypy lub wirusa 

SARS-CoV2 („COVID-19”, zwanego koronawirusem), w szczególności: podwyższonej 

temperatury, gorączki, kaszlu, duszności, problemów z oddechem, utraty węchu lub smaku albo 

innych niepokojących objawów niewiadomego pochodzenia, jak również nie przebywam na 

kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

2. W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie przebywałem za granicą Polski. 

3. W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miałem/am świadomego kontaktu z osobami 

powracającymi z kraju/rejonu objętego występowaniem COVID-19. 

4. Jeśli dowiem się, że jestem zakażona/y COVID-19 lub wystąpią u mnie objawy typowe dla tego 

wirusa (opis w pkt. 1), lub będę miał/a podejrzenie, że mogę być jego nosicielem lub miałam/em 

kontakt z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie, wówczas nie wezmę udziału  

w zajęciach i wydarzeniach. W takiej sytuacji bezwzględnie powiadomię Ośrodek Kultury Górna, 

który w przypadku zajęć odpłatnych zwróci mi kwotę, którą zapłaciłam/em za udział w zajęciach 

w części proporcjonalnej do niewykorzystanych zajęć. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulamin zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii 

wirusa SARS-CoV-2 dla uczestników wydarzeń i zajęć organizowanych przez Ośrodek Kultury 

Górna i jego filię” i zobowiązuję się do jego przestrzegania, 

6. Mam pełną świadomość, że pomimo przedsięwzięcia przez Ośrodek Kultury Górna wszelkich 

środków bezpieczeństwa, udział w zajęciach wiąże się z ryzykiem zakażenia COVID-19, w związku 

z czym, w przypadku zakażenia COVID-19, nie będę wnosić wobec Ośrodka Kultury Górna 

żadnych roszczeń i pretensji. 

7. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Ośrodka Kultury Górna o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej u siebie/domowników w związku z infekcjami oraz wirusem 

Covid-19. 

 
Łódź, dnia …………….………. 2020r. _______________________ Podpis 

 
 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 
W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2, upoważniam Ośrodek Kultury Górna do przetwarzania danych osobowych wynikających z oświadczeń 
o moim stanie zdrowia w zakresie zbierania, przechowywania, przekazywania oraz niszczenia oświadczeń o stanie 
zdrowia w czasie COVID-19. Dane te będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przekazania ich Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej i Powiatowym Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym, ale tylko na ich żądanie. 
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury Górna z siedzibą w Łodzi, ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź. 
Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia oraz podaje je 
dobrowolnie, jednak nie podanie niektórych danych uniemożliwia realizację usługi przez administratora danych.  
 
 

Łódź, dnia …………….………. 2020r. _______________________ Podpis 
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Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 17/2020  

Dyrektora Ośrodka Kultury Górna 
z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA - UCZESTNIKA ZAJĘĆ I WYDARZEŃ 

ORGANIZOWANYCH PODCZAS EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 
 

 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………….…………………………………………………………………………………. 
 
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka …………………………………………………………………………… 
 
Numery telefonu do kontaktu……………………………..……………………………… 
 

1. Nie obserwuję u swojego dziecka jakichkolwiek symptomów charakterystycznych dla grypy lub 

wirusa SARS-CoV2 („COVID-19”, zwanego koronawirusem), w szczególności: podwyższonej 

temperatury, gorączki, kaszlu, duszności, problemów z oddechem, utraty węchu lub smaku albo 

innych niepokojących objawów niewiadomego pochodzenia, jak również nie przebywa ono na 

kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

2. W ciągu ostatnich dwóch tygodni dziecko nie przebywałem za granicą Polski. 

3. W ciągu ostatnich dwóch tygodni dziecko nie miałem/am świadomego kontaktu z osobami 

powracającymi z kraju/rejonu objętego występowaniem COVID-19. 

4. Jeśli dowiem się, że moje dziecko jest zakażone COVID-19 lub wystąpią u niego objawy typowe 

dla tego wirusa (opisanych w pkt. 1) lub będę miał/a podejrzenie, że może być jego nosicielem 

lub miałam/em kontakt z osobą zakażoną lub przebywającą na kwarantannie, wówczas nie 

wezmę udziału w zajęciach i wydarzeniach. W takiej sytuacji bezwzględnie powiadomię Ośrodek 

Kultury Górna, który w przypadku zajęć odpłatnych zwróci mi kwotę, którą zapłaciłam/em za 

udział w zajęciach w części proporcjonalnej do niewykorzystanych zajęć. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulamin zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii 

wirusa SARS-CoV-2 dla uczestników wydarzeń i zajęć organizowanych przez Ośrodek Kultury 

Górna i jego filię” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

6. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka. Zobowiązuję się do 

natychmiastowego odebrania dziecka z Ośrodka Kultury Górna w razie wystąpienia u niego 

jakichkolwiek objawów chorobowych (wskazanych w pkt. 2). 

7. Mam pełną świadomość, że pomimo przedsięwzięcia przez Ośrodek Kultury Górna wszelkich 

środków bezpieczeństwa, udział w zajęciach wiąże się z ryzykiem zakażenia COVID-19, w związku 

z czym, w przypadku zakażenia COVID-19, nie będę wnosić wobec Ośrodka Kultury Górna 

żadnych roszczeń i pretensji. 

8. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Ośrodek Kultury Górna o wszelkich 

zmianach w sytuacji zdrowotnej u siebie/domowników w związku z infekcjami oraz wirusem 

Covid-19. 

 
Łódź, dnia …………….………. 2020r. _______________________ Podpis 

 
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2, upoważniam Ośrodek Kultury Górna do przetwarzania danych osobowych moich i mojego dziecka 
wynikających z oświadczeń o moim stanie zdrowia w zakresie zbierania, przechowywania, przekazywania oraz 
niszczenia oświadczeń o stanie zdrowia w czasie COVID-19. Dane te będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu 
przekazania ich Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Powiatowym Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym, ale tylko na 
ich żądanie. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury Górna z siedzibą w Łodzi, ul. Siedlecka 1, 93-
138 Łódź. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia oraz podaje je 
dobrowolnie, jednak nie podanie niektórych danych uniemożliwia realizację usługi przez administratora danych.  
 
 

Łódź, dnia …………….………. 2020r. _______________________ Podpis 


