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Regulamin bezpieczeństwa zdrowotnego 
imprez kulturalnych organizowanych przez  

Stowarzyszenie Dziedzictwo w Tarnowskich Górach 
 w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2. 

 
Opracowano na podstawie Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego  Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez 
kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

 

1/ Stowarzyszenie Dziedzictwo w Tarnowskich Górach,  jako  organizator 

imprez kulturalnych,  powoła na każdą imprezę swojego członka lub  

wolontariusza do wykonania zadań  związanych z dbałością o zachowanie 

wszelkich ustalonych procedur oraz powoła koordynatora do stałego kontaktu z 

wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

2/Organizator zbierze dane kontaktowe osób obsługujących wydarzenie oraz 

wyposaży je w środki ochrony osobistej typu maseczki/przyłbice, środki do  

obowiązkowej  dezynfekcji rąk przy wejściu oraz przeszkoli  w zakresie 

bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie. 

3/ Na terenie wydarzenia organizator rozmieści  środki  do dezynfekcji dla 

publiczności oraz informacje przypominające  o obowiązku noszenia maseczek i 

zachowania dystansu;  umożliwi zakup maseczek ochronnych; zapewni i 

oznaczy dedykowane  pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej. 

4/ Uczestnicy imprez  mają obowiązek:  samodzielnego wyposażenia się  w 

materiały ochrony osobistej, zakrywania ust i nosa; dezynfekcji  dłoni  przy 

wejściu do obiektu lub na teren imprezy;  złożenia  pisemnego oświadczenia, że   

według swojej najlepszej wiedzy, nie są  osobami zakażonymi oraz nie 

przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

5/ Dane złożone na oświadczeniu umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami 

wydarzenia po jego zakończeniu.  Zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale 

rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom sanitarnym 

dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała 

udział w danym wydarzeniu.  Po ich pozyskaniu będą przechowywane przez 

organizatora przez 2 tygodnie, a następnie trwale zniszczone. 
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6/ Uczestnicy zostaną  poinformowani na wstępie, że  uczestnictwo w 

wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu i  obowiązkiem 

jego przestrzegania. 

7/ Artyści, wykładowcy, inni  występujący zobowiązani są do wypełnienia 

oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy;  

przeprowadzenia działań artystycznych z zachowaniem stosownych odległości 

pomiędzy występującymi, a także  odległości w stosunku do strefy publiczności. 

Wymogi  regulaminu wchodzą w zakres zawieranych umów. 

8/ Treść regulaminu zostanie upowszechniona dostępnymi kanałami 

informacyjnymi, tj.  na stronie internetowej, na platformie fb i wywieszona w 

formie papierowej w miejscu wydarzenia. 


