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Zał. nr 2 
 

 
Zasady bezpieczeństwa udziału 

 w zajęciach i przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych  
przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu  

w czasie pandemii COViD-19: 
 

1. Zasady stanowią uzupełnienie postanowień Regulaminu Imprez obowiązującego podczas 
wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. G. 
Daniłowskiego w Sosnowcu.  

 
2. W wydarzeniach kulturalnych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, które nie 

wykazują jakichkolwiek objawów klinicznych choroby, a w szczególności infekcji układu 
oddechowego oraz które nie mają podwyższonej temperatury ciała. 

 
3. Uczestnikami wydarzeń kulturalnych nie mogą być osoby przebywające w izolacji, na 

kwarantannie lub objęte nadzorem epidemiologicznym. 
 

4. Uczestnikami wydarzeń kulturalnych nie mogą być osoby, które przebywają w 
gospodarstwie domowym z osobą objętą kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym. 

 
5. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych samodzielnie zaopatrują się w środki ochrony 

indywidualnej (tj. co najmniej w maseczkę ochronną).  
 

6. W wydarzeniach kulturalnych mogą brać udział tylko osoby posiadające wejściówki, 
imienne zaproszenia lub zapisały się na zajęcia. Wejściówki można pobierać w 
Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki do momentu wyczerpania się limitu miejsc 
przewidzianych na dane wydarzenie. Jeśli wstęp na dane wydarzenie jest wolny, musi to 
wynikać bezpośrednio z informacji o wydarzeniu, zamieszczonej na stronie 
www.biblioteka.sosnowiec.pl.  

 
7. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne są rezerwacje telefoniczne wejściówek 

(Informatorium nr tel. 574 480 779).  
 

8. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych zobligowani są do:  

• dezynfekcji dłoni natychmiast po wejściu do obiektu oraz podczas opuszczania 
obiektu. 

• używania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos od momentu wejścia do 
opuszczenia budynku MBP.  
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• okazania przy wejściu pobranej wcześniej z Informatorium wejściówki zachowania 
odległości 1,5 m podczas wejścia do obiektu, na korytarzach i w miejscach, w 
których organizowane są imprezy. 

 
9. Organizator może podjąć decyzję o przerwaniu wydarzenia kulturalnego w przypadku 

stwierdzenia u uczestników nasilających się objawów klinicznych choroby układu 
oddechowego. 
 

10. Uczestnikom wydarzeń kulturalnych udostępnione zostanie 50% miejsc na widowni. 
Organizator wyznacza miejsca na widowni zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
wytycznymi sanitarnymi. Widzowie zobowiązani są do siadania wyłącznie na wyznaczonych 
miejscach. 

 
11. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych nie mogą zbliżać się do sceny bliżej niż na odległość 2 

metrów. 
 

12. Organizator zapewnia punkty do dezynfekcji rąk oraz wietrzenie i wentylowanie 
pomieszczeń zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. 

 
13. Uczestnicy wydarzeń kulturalnych mogą korzystać tylko z wyznaczonych toalet. 

 
14. Osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu zostaną zobligowane do opuszczenia 

obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. 


