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Łochów 6.06.2020 

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ORAZ OGÓLNE ZASADY 

FUNKCJONOWANIA WYDARZEŃ NA SALI KINOWEJ 

MIEJSKIEGO I GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  

W ŁOCHOWIE W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 OD 

DNIA 06.06.2020 ROKU 

 
W związku z wdrażaniem kolejnych etapów znoszenia ograniczeń związanych       

z koronawirusem SARS-CoV-2 informujemy o stopniowym ograniczonym przywracaniu 

działalności Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie. Decyzja dotycząca 

zakresu funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy w instytucji w obecnym 

reżimie sanitarnym została podjęta w porozumieniu z Organizatorem zgodnie                  

z wypowiedzią Ministra Piotra Glińskiego z dnia 28.05.2020 r. o otwarciu kin oraz 

rekomendacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 r. 

dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii 

COVID-19 w Polsce. 

 

Cel wdrażania procedur: 

 

1. Kompleksowe, profilaktyczne działanie przeciwepidemiczne dostosowane do 

aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych. 

2. Minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w związku                

z działalnością Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i współpracowników Miejskiego             

i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz odbiorców. 

 

Obowiązujące zasady uczestnictwa w seansach filmowych, prelekcjach, 

spektaklach oraz koncertach przeprowadzanych na Sali Kinowej w Miejskim i 

Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie od dnia 06.06.2020 r.: 

 

1. Zachowanie dystansu społecznego. 

2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. 

3. Połowa miejsc siedzących na Sali Kinowej zostaje wyłączona z użytku celem 

zachowania przestrzeni między publicznością – uczestnicy będą zajmować co 

drugie miejsce siedzące. 

4. Obowiązkowa dezynfekcja urządzeń niezwłocznie po spotkaniu. Dezynfekcji 

podlegają wszelkie urządzenia mające bezpośredni kontakt z uczestnikami 

wydarzenia. 

5. Uczestnicy wydarzenia nie przynoszą żadnych własnych przedmiotów i nie 

zabierają żadnych przedmiotów z MiGOK w Łochowie do domu. 

6. Uczestnicy zobowiązani są do noszenia własnych maseczek bądź części odzieży 

zakrywającej twarz podczas wydarzeń w MiGOK w Łochowie, zaleca się także 

noszenie jednorazowych rękawiczek ochronnych. 

7. Zakupy biletów na wydarzenia w Sali Kinowej odbywają się w kasie kinowej przed 

wejściem do Sali. Zwroty za bilety odbywają się w galerii. Transakcji może 

dokonywać pojedyncza osoba przy zachowaniu odległości 1,5 metra od 
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pracownika przy kasie. Kasa uruchamiana jest minimum godzinę przed 

wydarzeniem. Odstępy między  osobami stojącymi w kolejce są wyznaczone 

liniami zaznaczonymi na podłodze. Zalecane jest wcześniejsze telefoniczne 

umawianie się na zwroty za bilety. Zalecane jest również zakup biletów drogą 

elektroniczną. 

8. Do budynku MiGOK w Łochowie uczestnicy wydarzenia wpuszczani są pojedynczo. 

W przypadku kiedy na holu głównym znajduje się więcej niż 5 osób, kolejne osoby 

z zewnątrz wpuszczane są po zajęciu przez osoby w środku swoich miejsc na Sali 

Kinowej.  

9. Podczas wydarzeń na Sali Kinowej zabrania się zdejmowania maseczek. W 

związku z tym niedozwolone jest spożywanie artykułów spożywczych. 

10. Zachowane zostaną co najmniej 60 min. przerwy między wydarzeniami. 

11. Po każdym wydarzeniu następuje wietrzenie grawitacyjne Sali. 

12. Harmonogram pracy Sali Kinowej zostaje udostępniony pracownikom MiGOK       

w Łochowie z wyprzedzeniem przynajmniej jednego dnia, celem zaplanowania 

przebiegu prac niezbędnych do przygotowania bezpiecznych warunków dla 

publiczności.  

13. Osoby uczestniczące w wydarzeniach zobowiązane są do bezwzględnego 

opuszczenia obiektu po zakończonych spotkaniach. 

14. Osoby, u których jest podejrzenie zachorowania koronawirusem nie mogą brać 

udziału w wydarzeniach. 

15. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji – domownicy nie 

mogą uczestniczyć w wydarzeniach MiGOK w Łochowie.  

16. Osoby, które wykazują objawy zachorowania (kaszel, podniesiona temperatura, 

duszność) zostaną odizolowane w osobnym pomieszczeniu (sala 103), a następnie 

zostanie poinformowana o tym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna      

w Węgrowie. 

17. Uczestnicy wszelkich wydarzeń odbywających się na terenie MiGOK w Łochowie 

mają obowiązek zapoznać się z treścią powyższego dokumentu ,,Wewnętrzne 

procedury oraz ogólne zasady funkcjonowania dla spotkań grupowych w MiGOK    

w Łochowie w trakcie epidemii COVID-19 od dnia 06.06.2020 roku”. Ww. 

dokument znajduje się przy wejściu głównym przed budynkiem MiGOK w 

Łochowie. 

18. W przypadku nie dostosowania się do powyższych procedur, MiGOK w Łochowie 

może wyprosić daną osobę z terenu Ośrodka. 

 

 

 

 


