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DYREKTORA OŚRODKA KULTURY l SZTUKl ,,RESURSA OBYWATELSKA" W RADoMlU
Z DNlA 01,09.Z020r,

w sprawie wprowadzenia Aneksu nr Z do Regulaminu wynajmowania sal sprzętu
specjalistycznego i usług w 0środkuKultury i Sztuki ,,Resursa 0bywatelska"
w Radomiu wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Nr 5 |2016 z dnia 201_6-02-15
z późn. zm,

§]_

Na podstawie:

? marca żOZa o szczególnych rozwiązaniach związanych
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV|D-19 i innych chorób
zakaŹnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz,U. z2OZo r, poz,374.)
1, Ustawy z dnia

z

Z, Wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz Głównym lnspektoratem Sanitarnym.

3. Rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 7 sierpnia ZOZOr. w sprawie ustanowienia
okreŚlonych ograniczeń, nakazów zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii Dz.U. zZO?O poz 1356

i

4. § 5 pkt.1-,Z Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury i Sztuki ,,Resursa
Obywatelska" nadanegoZarządzeniem Dyrektora Nr 10/201_6 z dnia ZZ,ag.2aL6,

5.

Regulaminu działalnościna czas epidemii w nowym rezimie sanitarnym dla
OŚrodka Kultury i Sztuki ,,Resursa Obywatelska" w Radomiu wprowadzonego
Zarządzeniem Dyrektora nr 6lZOż0 z dnia 1,Z.06,20?0,
Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a takze zminimalizowanie ryzyka
zakazenia koronawirusem uzytkowników oraz pracowników OśrodkaKultury i Sztuki
,,Resursa Obywatelska", do czasu odwołania stanu epidemii, zarządzam co następĘ:

§Z
Wprowadzam Aneks nr Z do Regulaminu wynajmowania sal sprzętu specjalistycznego
usług
OśrodkuKultury
Sztuki ,,Resursa Obywatelska"
Radomiu
wprowadzonego zarządzeniem Dyrektora Nr 5 |2016 z dnia Z016-02-15
następującej treści:
§1 otrzymuje brzmienie:

i

w

i

w

.

W 0KiSZ ,,Resursa 0bywatelska" mogą być wynajmowane następujące sale:
1-)

Sala Widowiskowa: 110 miejsc, duza scena, dwie garderoby,

Z) Sala Kameralna: 50 miejsc przy stolikach, mała scena,
3) Garderoby

rW

.

§3 otrzymuje brzmienie:

W OKiSz,,Resljrsa Obywatelska" obowiązują następujące stawki z tytułu wynajmu sal:
1) Sala Widowiskowa - 210 zł netto zakażdąrozpoczętą godzinę wynajmu plus

podatek VAT,
2) Sala Kameralna - 1,ZO zł netto zakażdą rozpoczętą godzinę wynajmu plus podatek

VAT.
§3
Do czasu odwołania stanu epidemii nie będzie mozliwościkorzystania z kuchni oraz

szatni.

§4
Do czasu odwołania stanu epidemii nie będzie mozliwości świadczenia usługi
cateringu.
§5
Do Regulaminu wynajmowania sal sprzętu specjalistycznego i usług w OŚrodku
Kultury i Sztuki ,,Resursa Obywatelska wprowadza się § 7a następującej treŚci:

1, Najemca powoła koordynatora do spraw zdrowotnych dbającego o zachowanie
wszelkich ustalonych procedur w budynku uzytecznoŚci publicznej oraz w razie
potrzeby do kontaktu z pracown ikiem Stacj i San itarno-Epidemiologicznej,

?..

Najemca dopilnuje złozenia przez uczestnika, obowiązkowego pisemnego
oświadczenia przy wejściuna imprezę lub wcześniejdrogą on line, ze według swojej
najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakazoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub
pod nadzorem epidemiologicznym;

3, Uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem o

tym,

w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją mniejszego

ze uczestnictwo

regulaminu, którego

zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;

4. Zbierane będą dane kontaktowe co zapewni łatwy kontakt z uczestnikami
wydarzenia po jego zakończeniu, Zbieranie ich nie jest obligatoryjne,
ale rekomendowane w miarę mozliwości, tak by ułatwiĆ słuzbom sanitarnym

dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, ze osoba zakazona brała udział
w danym wydarzeniu. Po ich pozyskaniu powinny być przechowywane przez Najemcę
Wzez Z tygodnie.
5. Najemca zobowiązany jest dopilnować , aby uczestnicy dezynfekowali dłonie przy
wejściu oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos podczas pobytu w budYnku
uzyteczności publicznej.

6.

Najemca zobowiązany

jest

dopilnować

, aby odbiorcy nie

przekraczali

wyznaczonych linii oznakowania na podłodze zapewniających dystans społeczny.

{,l,r

7. Wynajmujący zapewnia:

- Dostosowanie układu przestrzennego sal poprzez wyłączenie z uzytkowania 50%
miejsc siedzących.

- Wywieszenie w pomieszczeniach instrukcji

sanitarno-higienicznych dotyczących
mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania
maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji - takze instrukcji dezynfekcji
19k.

-Srodki do mycia

i

dezynfekcji rąk dostępne

w

strefie wejściado budynku

i w toaletach,
- Bezdotykowe podajniki do ręczników papierowych,
- Oznaczone pojemniki na zuzyte środkiochrony osobistej,

- Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach - rekomenduje się, aby liczba
ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby kabin.

- Biezącą dezynfekcję toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń
w pomieszczeniach socjalnych oraz - w miarę potrzeby i mozliwości- innych często
dotykanych powierzchni.

B. Liczebność uczestników organizowanych wydarzeń będzie adekwatna

do

obowiązujących przepisów (w zalezności od wielkościobiektu), w celu przestrzegania
wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego. Obecnie jest to Z,5 mZ na 1 osobę
z wyłączeniem obsługi.
9. Najemca zapewni wietrzenie sal.
§6
Za,rządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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