ZASADY PROWADZENIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH I UCZESTNICTWA
W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE DOMU
PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH PODCZAS TRWANIA EPIDEMII COVID-19
W związku z koniecznością zabezpieczenia wszystkich osób uczestniczących w organizacji i obsłudze
wydarzeń artystycznych przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi
procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Dom Pracy Twórczej
w Radziejowicach (DPT) wprowadza niniejsze zasady, które obowiązują do odwołania. Regulamin
sporządzono zgodnie z wytycznymi dla imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa
SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo
Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
1. Niniejsze zasady dotyczą prac związanych z organizacją i obsługą wydarzeń artystycznych, pobytami studyjnymi,
kursami mistrzowskimi oraz działalnością artystyczną realizowaną na terenie DPT.
2. Podczas organizacji i realizacji wydarzeń artystycznych mogą wziąć udział wykonawcy i kontrahenci, którzy przed
przystąpieniem do prac złożyli pisemne oświadczenia o stanie zdrowia zawierające imię, nazwisko oraz
kontaktowy nr telefonu. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia. W wydarzeniu nie może uczestniczyć osoba, która
według swojej wiedzy:
- jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie,
- przebywa na kwarantannie,
- jest pod nadzorem epidemiologicznym.
3. Pracownicy DPT uczestniczący w pracach organizacyjnych oraz w samym wydarzeniu są ujęci w odpowiedniej
liście, którą sporządza się pod kątem ewentualnej konieczności jej udostępnienia służbom sanitarnym. Każdy
pracownik DPT ma obowiązek przestrzegać wytycznych dotyczących reżimu sanitarnego ujętych w instrukcjach
przekazanych przez pracodawcę.
4. Pracownicy DPT mają możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są
symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona
temperatura).
5. Zaleca się, by wszelkie działania artystyczne przeprowadzać z zachowaniem odległości min. 1,5 metra pomiędzy
wykonawcami tam, gdzie będzie to możliwe.
6. W przypadku wydarzeń artystycznych należy zachować odstęp pomiędzy widownią a artystami minimum 2 metry,
w przypadku występów wokalnych – 6 metrów.
7. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra.
W przypadku tworzenia się kolejki, dystans należy zwiększyć do 2 metrów. Ta sama zasada dotyczy zachowywania
się we wszystkich budynkach DPT, nie tylko tych, w których wydarzenia są organizowane.
8. Prace związane z przygotowaniem wydarzenia artystycznego, jak i samego miejsca wydarzenia, muszą być
prowadzone z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych sanitarnych dla organizatorów imprez artystycznych
umieszczonych na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-irozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
9. Uczestnicząc w pracach przygotowawczych bądź w samym wydarzeniu należy:
a. Zdezynfekować ręce przed wejściem na teren wydarzenia.
b. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy
umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
c. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
d. Materiały ochrony osobistej wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.
e. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
f. Wietrzyć pomieszczenia tak często, jak to jest możliwe.
g. Korzystać z maksymalnej dostępnej ilości wejść i wyjść w danym budynku bądź pomieszczeniu.
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10. Rozlokowanie podestów scenicznych oraz wyznaczenie miejsc dla publiczności jest każdorazowo ustalana przed
wydarzeniem z uwzględnieniem jego specyfiki i obowiązujących wytycznych sanitarnych.
11. Jeśli uczestnik wydarzenia po zwróconej uwadze przez pracownika w dalszym ciągu nie stosuje się do
obowiązujących wytycznych sanitarnych, pracownik DPT może go poprosić o opuszczenie terenu wydarzenia.
12. Pracownicy DPT bezwarunkowo pobierają od każdej osoby uczestniczącej w wydarzeniu oświadczenia o stanie
zdrowia.
13. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania
z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń (zachowanie 2 metrowego odstępu).
14. Każdego dnia po zakończeniu prac bądź wydarzenia, w celu skutecznego przewietrzenia, należy otworzyć
wszystkie możliwe okna i drzwi w budynku bądź pomieszczeniu, w którym odbywały się wspomniane prace.
15. Newralgiczne miejsca dla emisji koronawirusa na terenie wydarzenia są systematycznie dezynfekowane przez
pracowników DPT.
16. Zasady uczestnictwa w pracach przygotowawczych, jak i w samym wydarzeniu artystycznym, a także warunki
przebywania na terenie DPT są komunikowane uczestnikom przed rozpoczęciem wydarzenia z obowiązkiem ich
przestrzegania.
17. Koordynatorem do spraw sanitarnych w DPT jest Robert Lewandowski, z którym można kontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej: r.lewandowski@palacradziejowice.pl lub telefonicznie na nr 512 097 180.
Dysponuje on wszelką dokumentacją dotyczącą procedur obowiązujących w DPT, w tym drukami oświadczeń do
wypełnienia przez uczestników wydarzenia.
18. Osoby korzystające z bazy hotelowej zobligowane są do przestrzegania procedur sanitarnych obowiązujących na
terenie DPT udostępnionych w pokojach oraz w recepcji.
19. W przypadku, gdy uczestnik wydarzenia mieszkający na terenie DPT wykazuje symptomy zarażenia
koronawirusem, konieczne będzie czasowe jego odizolowanie. Wyznaczono izolatorium, w którym ta osoba
oczekiwać będzie na dalsze ciąg postępowania. DPT powiadomi właściwą miejscowo Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Żyrardowie i stosować się będzie ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
20. Każda osoba, która stwierdzi u siebie objawy mogące wskazywać na możliwość zakażenia się wirusem SARSCoV-2 powinna odstąpić od udziału w pracach przygotowawczych bądź udziału w wydarzeniu i zgłosić ten fakt
pracownikowi DPT. Po kontakcie przedstawiciela DPT z właściwą miejscowo Państwową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną zostaną wdrożone odpowiednie zalecone działania.
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