Gryfiński Dom Kultury
ul. Szczecińska 17
74-100 Gryfino

Procedury funkcjonowania Kina Gryf oraz organizacji
wydarzeń kulturalnych przez Gryfiński Dom Kultury
w okresie epidemii COVID-19

ZASADY OGÓLNE
1. Obowiązuje zakaz przebywania w budynku Gryfińskiego Domu Kultury osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie;
w powyższych sytuacjach zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w
razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwania pogotowia ratunkowego.
2. Przy wejściu do Gryfińskiego Domu Kultury znajduje się płyn do dezynfekcji, by widzowie i uczestnicy wydarzeń mieli możliwość szybkiego dezynfekowania rąk w momencie pojawienia się w budynku.
3. Widzowie Kina Gryf i uczestnicy wydarzeń w sali widowiskowej są zobowiązani do założenia maseczki zakrywającej nos i usta niezwłocznie po wejściu do budynku Gryfińskiego Domu Kultury i pozostania w niej podczas ewentualnego zakupu biletów, trwania seansu lub wydarzenia oraz do czasu
opuszczania wnętrza po jego zakończeniu.
4. Rekomenduje się korzystanie z możliwości zakupu biletów on-line za pośrednictwem stron internetowych www.gdk.com.pl i www.biletyna.pl. W przypadku zakupu biletów w kasie kina rekomenduje się używanie kart płatniczych.
5. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do budynku Gryfińskiego Domu Kultury (w tym sali widowiskowej) produktów spożywczych oraz ich konsumpcji przed rozpoczęciem i podczas seansów.
6. Wprowadza się dłuższe przerwy między seansami w celu dezynfekcji i wietrzenia sali widowiskowej, w której odbywają się seanse i wydarzenia, co pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

OGRANICZENIE LICZBY WIDZÓW PODCZAS SEANSÓW I WYDARZEŃ KULTURALNYCH
1. Udostępnia się widzom jedynie część miejsc w sali widowiskowej z zachowaniem zasady, że rzędy
powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między osobami
(maksymalnie 70 osób - 50% miejsc dostępnych w sali).
2. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
- osoby, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
- osoby, który uczestniczy w pokazie z inną osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub
osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
- osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
W tych wypadkach - pomimo wskazania miejsca na bilecie - widzowie kupujący wejściówki mogą zająć miejsca obok siebie z zachowaniem zasady, że pomiędzy nimi a pozostałymi osobami należy zachować zasadę co najmniej jednego wolnego miejsca. W przypadku wydarzeń bezbiletowych obowiązuje ta sama zasada.
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POSTĘPOWANIE W TRAKCIE POKAZU FILMOWEGO LUB WYDARZENIA KULTURALNEGO
ORAZ PRZED I PO ICH ZAKOŃCZENIU
1. Uruchamia się oddzielne wejście i wyjście z sali widowiskowej. Widzowie opuszczający salę korzystają z wyjścia ewakuacyjnego znajdującego się przed ekranem (sceną), po jego lewej stronie. Prosimy o opuszczanie sali z zachowaniem wymaganego przepisami prawa odstępu.
2. Gryfiński Dom Kultury zaleca widzom Kina Gryf oraz uczestnikom wydarzeń kulturalnych korzystanie z dwóch toalet: przy wejściu do budynku oraz przy scenie (przejście przez salę Pobocze). Zaleca
się korzystanie z dostępnych tam środków czystości. Za bieżące ich uzupełnianie odpowiedzialny jest
wyznaczony pracownik.
3. Podczas oczekiwania na seans, wydarzenie oraz w kolejce do kasy zaleca się stosowanie między
widzami wymaganego przepisami prawa odstępu. W celu zachowania bezpieczeństwa wyznaczony
pracownik Gryfińskiego Domu Kultury będzie sprawdzał bilety wstępu bezdotykowo, a sala widowiskowa będzie udostępniana widzom lub uczestnikom wydarzenia na 15 minut przed zaplanowaną
godziną seansu lub wydarzenia.
4. Sala widowiskowa, w której odbywają się projekcje filmowe i wydarzenia kulturalne, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe są czyszczone regularnie z użyciem wody
z detergentem lub środka dezynfekującego. Każdego dnia odkażane są: siedziska, drzwi, poręcze krzeseł i foteli oraz klamki, włączniki światła, poręcze i uchwyty. Wszystkie pomieszczenia są wietrzone po
każdorazowym opuszczeniu ich przez klientów Gryfińskiego Domu Kultury.
5. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji są stosowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
podanymi przez producenta.
6. Do przestrzegania procedury zobowiązani są:
- dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury,
- pozostali pracownicy Gryfińskiego Domu Kultury.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
1. W przypadku wystąpienia u klienta lub pracownika Gryfińskiego Domu Kultury niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odseparować go od innych osób
lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się do domu lub na oddział zakaźny szpitala. W
przypadku pogarszania się jego stanu zdrowia należy zatelefonować pod numer alarmowy 999 lub
112.
2. Incydent należy zgłosić dyrektorowi Gryfińskiego Domu Kultury. Obsługa seansów i wydarzeń powinna ustalić obszar, po którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem, przeprowadzić rutynowe sprzątanie zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
3. Należy ustalić listy pracowników oraz (o ile to możliwe) klientów obecnych w tym samym czasie na
seansie lub wydarzeniu i stosować się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego, które dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/koronawirus i odnoszą się
do osób, które miały kontakt z zakażonym.
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ORGANIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH POZA BUDYNKAMI GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY
1. Gryfiński Dom Kultury organizuje wydarzenia kulturalne poza swoimi budynkami (plenerowe) w
porozumieniu z organem zarządzającym oraz po poinformowaniu Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Gryfinie.
2. W takim wypadku każdorazowo tworzony jest regulamin imprezy, zawierający aktualne wytyczne
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Procedury funkcjonowania Kina Gryf oraz organizowania wydarzeń kulturalnych przez Gryfiński
Dom Kultury w okresie epidemii COVID-19 obowiązują od 7 września 2020 r.
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