Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Regulamin reżimu sanitarnego w zakresie zasad bezpiecznego funkcjonowania w trakcie
epidemii COVID-19 dla uczestników wydarzeń w Willi Lentza w Szczecinie

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania bezpieczeństwa
oraz zasad funkcjonowania w budynku Willi Lentza w trakcie epidemii COVID-19.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wydarzenia znajdujących się na terenie
budynku Willi Lentza w dniach wydarzeń artystyczno-kulturalnych.
§2
Zakres regulaminu
Niniejszy regulamin swoim zakresem:
1. Wprowadza zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla gości biorących udział w/w
imprezach.
2.
Wprowadza zasady bezpiecznej obsługi publiczności / gości wynikającej z reżimu
sanitarnego.
§3
Zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla publiczności/ gości biorących udział
w wydarzeniu:
1. Po wejściu do budynku uczestnik wydarzenia zobowiązany jest:
a. do zachowania bezpiecznej odległości min. 1,5 m;
b. do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym,
c. stosowanie masek ochronnych zasłaniających nos i ust, zapewnionych we własnym
zakresie.
2. Obowiązku noszenia maseczki nie mają dzieci do 6 roku życia oraz osoby ze stwierdzonym
stopniem niepełnosprawności.
3. W budynku wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania
gromadzenia się.
4. W pomieszczeniach przygotowane miejsca ustawione są w bezpiecznej odległości.
5. Osoby zarażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie
nie mogą brać udziału w wydarzeniach organizowanych na terenie samorządowej instytucji
kultury Willa Lentza.
6. Każdy uczestnik wydarzenia realizowanego w instytucji proszony jest o złożenie oświadczenia
o stanie zdrowia potwierdzającego iż:
a. według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS- COV-2;
b. nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;

7.
8.
9.

10.
11.

c. od uczestnika wydarzenia pobierane są dane kontaktowe tj. imię, nazwisko, nr
telefonu.
Pozyskane dane są niezbędne do ułatwienia prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego
przez służby sanitarne w przypadku, gdy osoba zakażona, pomimo zastosowanych środków
ochrony i bezpieczeństwa, uczestniczyła w danym wydarzeniu
Oświadczenie, o którym mowa wyżej, składa w wersji pisemnej w holu budynku instytucji.
Informacja o celach i zasadach zbierania danych osobowych znajduje się w treści
oświadczenia o stanie zdrowia.
Na czas epidemii liczba miejsc na sali koncertowej zmniejszona jest zgodna z aktualnie
obowiązującymi wytycznymi dla instytucji kultury w zakresie zarządzania instytucją w stanie
epidemii COVID-19.
Odzież wierzchnia oraz bagaże zostawiane są we wskazanych przez organizatora miejscach.
Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
§4
Postanowienia końcowe

1. W celu zapewnienia bezpiecznej obsługi gości stosowane są następujące działania:
a) w kolejce do kasy obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m od kolejnej osoby i
obowiązek noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos;
b) kasa biletowa czynna jest na pół godziny przed wydarzeniem.
2. Zaleca się na bieżąco śledzić stronę internetową Willi Lentza.
3. Osoba nie stosująca się do w/w wytycznych nie zostanie wpuszczona na wydarzenie
i zostanie wyproszona z budynku. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie
przysługują w stosunku do Willi Lentza żadne roszczenia.

