
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA   

MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY  

w RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

W CZASIE EPIDEMII COVID-19 

Podstawa prawna: 

▪ Wytyczne MEN, MZ, GIS 

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (t.j. Dz. 2020, poz. 1166 z późn. zm.) 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. 2003, poz. 1650 z późn. zm.) 

 

Regulamin wprowadza się w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom 

i wychowankom MDK w Rudzie Śląskiej. 

 

Wszystkie osoby przebywające na terenie Młodzieżowego Domu Kultury  

w Rudzie Śląskiej zobowiązane są do przestrzegania jego zapisów. 

 

Organizacja zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury (dalej: placówka): 

 

1. Do placówki może uczęszczać wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Wychowankowie mogą być przyprowadzani do placówki i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W 

drodze do i z placówki opiekunowie z dziećmi oraz wychowankowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania  

w przestrzeni publicznej.  

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust 

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 



4. Ogranicza się ilość osób z zewnątrz przebywających w placówce do niezbędnego 

minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

5. Jeżeli pracownik placówki zaobserwuje u wychowanka objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, wychowanek 

niepełnoletni zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu a rodzic/opiekun 

niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania wychowanka z placówki. 

6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

7. Wychowanek posiada własne przybory i materiały, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym wychowanka lub w tornistrze. Wychowankowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

8. Sale, części wspólne (korytarze) będą regularnie wietrzone. 

9. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek. 

10. Wychowanek nie powinien zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów.  
 


