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Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania 
Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

w trakcie epidemii COVID-19 dla Użytkowników Domu Kultury Zacisze 
 

1. Regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 

trakcie epidemii COVID-19 dla Użytkowników Domu Kultury Zacisze zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady 

wprowadzenia bezpieczeństwa obsługi Użytkowników Domu Kultury Zacisze oraz określa warunki i zasady organizacji zajęć i 

warsztatów. 

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników przebywających na terenie Domu Kultury Zacisze przy ul. Blokowej 1 w 

Warszawie.  

3. Osobę, która przebywa na terenie Domu Kultury Zacisze i bierze udział w zajęciach i warsztatach nazywamy Użytkownikiem.  

4. Zasady bezpieczeństwa i środki higieny: 

a) Zakaz wstępu do Domu Kultury Zacisze mają osoby przebywające na kwarantannie, bądź zdradzające objawy chorobowe.  

b) Rodzic/opiekun prawny nie może przebywać podczas zajęć dziecka na terenie Domu Kultury. Rodzic/opiekun przyprowadza 

dziecko na zajęcia wejściem głównym i odbiera po zajęciach od instruktora przy drzwiach ewakuacyjnych z drugiej strony 

budynku. Dzieci powyżej 13 r.ż. są traktowane jako samodzielne osoby. 

c) Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji i poddać się pomiarowi temperatury. W 
trosce o bezpieczeństwo, osoby z temperaturą powyżej 37,6℃ poproszone zostaną o opuszczenie budynku. 

d) Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są przy wejściu do Domu Kultury Zacisze i na I piętrze. 

e) Na terenie Domu Kultury Zacisze obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Na zajęciach decyzję o zakrywaniu ust i nosa podejmuje 
instruktor.  

f) W kolejce do kasy / informacji mogą przebywać 2 osoby. Pozostałe osoby oczekują przed Domem Kultury Zacisze z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

g) Osoby przebywające w częściach wspólnych, tj. kasa / informacja, toalety, powinny stosować się do wyznaczonych na 

podłodze bezpiecznych odległości.  

h) Zaleca się zapisy na zajęcia i warsztaty przez stronę internetową www.zacisze.waw.pl oraz dokonywanie płatności online 

lub zbliżeniowo kartą. 

i) W razie pytań zaleca się kontakt telefoniczny.   

j) Ustala się następujący limit osób na zajęciach: 

 w budynku Domu Kultury Zacisze limit wynosi 16 Użytkowników + 2 instruktorów (1 Użytkownik / 10m
2
), 

 na otwartej przestrzeni: 

- o wymiarach min. 62x30 m – limit wynosi 14 Użytkowników + 2 instruktorów,  

- o wymiarach min. 105x68 m – limit wynosi 22 Użytkowników + 4 instruktorów. 

k) Oprócz powyższych limitów należy dążyć, o ile to możliwe, do zachowania min. 2 m odległości między Użytkownikami.  

l) Wyznacza się poczekalnię dla opiekunów Użytkowników na tarasie przy Sali Teatralnej Domu Kultury Zacisze. W budynku 

przez dłuższy czas mogą przebywać jedynie Użytkownicy, instruktorzy i pracownicy. 

m) Skraca się czas przebywania w Domu Kultury Zacisze do okresu niezbędnego dla udziału w zajęciach.  

n) Dla Użytkowników dostępne są toalety na parterze.  
o) Szatnia jest wyłączona z funkcjonowania. Użytkownicy zabierają okrycia wierzchnie do sal zajęciowych i pozostawiają w 

wyznaczonych miejscach tak, aby nie stykały się z ubraniami innych osób. 
p) Zachęca się Użytkowników do korzystania z własnych przyborów, np. pędzli, ołówków. 
q) Przy wejściu do budynku i w głównych ciągach komunikacyjnych i częściach wspólnych znajdują się oznaczenia zasad 

bezpieczeństwa, do których należy się stosować, tzw. ikony: bezpieczna odległość, dezynfekuj ręce, zasłaniaj usta i nos, nie 

gromadź się, ważne telefony. 

5. Użytkownicy powinni zapoznać się z regulaminami bezpieczeństwa podczas zajęć, dostępnymi na stronie internetowej 

www.zacisze.waw.pl i w budynku. 

6. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 

trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z oferty Domu Kultury. 

7. Ze względu na zmieniającą się sytuację zaleca się na bieżąco śledzić aktualne komunikaty na stronie internetowej 
www.zacisze.waw.pl oraz facebook.com/dkzacisze. 
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