Załącznik do Regulaminu zajęć
organizowanych w ramach „Lata z biblioteką”
wprowadzonego Zarządzeniem nr 14/2020 z 03.07.2020

Regulamin zajęć w ramach akcji „Lato w mieście”
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu
dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego
w czasie epidemii COVID-19
1. Przed wejściem na zajęcia znajdują się stanowiska dezynfekcji rąk oraz miejsce
wypełniania „Kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego”.
2. Warunkiem wejścia na teren instytucji i udziału w zajęciach jest wypełnienie
„Kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego” (zał. nr 1 do regulaminu) i
poddanie się pomiarowi temperatury ciała.
3. „Kwestionariusz…” wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dzieci każdego dnia
zajęć.
4. Wypełnienie kwestionariusza oraz poddanie się pomiarowi temperatury jest
dobrowolne, jednakże odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia
udziału w zajęciach.
5. Odpowiedź twierdząca na którekolwiek z pytań zawartych w „Kwestionariuszu…” w
punktach 1-5, jak również temperatura ciała powyżej 37,6°C oznacza brak możliwości
wzięcia udziału w zajęciach.
6. W przypadku zaobserwowania wyraźnych oznak choroby takich jak m.in.: jak
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie
dopuszczona do udziału w zajęciach i poproszona o opuszczenie terenu zajęć. Zaleca
się niezwłoczny kontakt telefoniczny z Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Raciborzu, ewentualnie z oddziałem zakaźnym szpitala
jednoimiennego.
7. W przypadku stwierdzenia u uczestnika zajęć objawów wskazujących na zakażenie
SARS-CoV-2/COVID-19 fakt ten jest bezzwłocznie zgłaszany kierownictwu
placówki. Uczestnik wykazujący objawy zakażenia opuszcza zajęcia i zostaje
odizolowany do czasu przyjazdu rodzica/opiekuna prawnego, który ma obowiązek
odebrać dziecko do pół godziny od momentu powiadomienia. W przypadku
wystąpienia objawów u uczestnika zajęć odbywających się w pomieszczeniu, zajęcia
te zostają przerwane, a sala zdezynfekowana i przewietrzona. Rodzice/opiekunowie
pozostałych dzieci uczestniczących w zajęciach zostają poinformowani o zaistniałej
sytuacji. O wystąpieniu powyższych przypadków kierownictwo placówki będzie
powiadamiać Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Raciborzu.
8. Na terenie zajęć zapewnia się środki do dezynfekcji rąk, w toaletach mydło, ręczniki
jednorazowego użytku, ciepłą wodę oraz dostęp do instrukcji prawidłowego mycia rąk
w dobie zwalczania epidemii COVID-19. Obowiązuje zakaz przynoszenia na zajęcia
zbędnych rzeczy.
9. Odległość pomiędzy osobami powinna wynosić 2 m. Minimalna przestrzeń do zajęć w
sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę.
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10. Podczas zajęć w pomieszczeniach uczestnicy i prowadzący zajęcia są zobowiązani do
zakrywania ust i nosa oraz do obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem na salę.
W przypadku zajęć na powietrzu zakrycie ust i nosa nie jest obowiązkowe, ale
rekomenduje się zachowanie bezpiecznych odstępów między osobami.
11. Pomieszczenia, w których były prowadzone zajęcia po ich zakończeniu są
każdorazowo wietrzone, a powierzchnie dotykowe w szczególności: powierzchnie
biurek, blaty ławek, krzeseł, klamki, włączniki światła, poręcze są dezynfekowane.
12. W przypadku realizacji zajęć praktycznych wymagających użycia sprzętu, narzędzi
itp. przez kilka osób w grupie, uczestnicy dezynfekują ręce przed ich użyciem. Po
zakończeniu zajęć używany sprzęt jest dezynfekowany.
13. Ilość uczestników jest ograniczona i zależna od rodzaju zajęć. Na wszystkie zajęcia
obowiązują wcześniejsze zapisy. Będzie stworzona również lista rezerwowa.
14. W związku z reżimem sanitarnym tegorocznego „Lata w mieście” i bardzo
ograniczoną liczbą uczestników, należy wcześniej zgłosić nieobecność dziecka do
instytucji, która przyjmowała zapisy. Niezgłoszenie tego faktu skutkuje wykluczeniem
uczestnika ze wszystkich zajęć w ramach akcji „Lato w mieście”.
15. Biblioteka w Raciborzu zastrzega, że podczas zajęć “Lata w mieście” biblioteka jest
otwarta dla czytelników, uczestnicy zajęć mogą mieć zatem kontakt z innymi
osobami.
16. Respektowanie powyższych warunków nie zwalnia Uczestników od obowiązku
przestrzegania powszechnie obowiązujących regulacji prawnych, w tym w
szczególności aktów wykonawczych wdanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i
8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) (aktualnie obowiązujące
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii Dz.U.2020.1066).
17. Telefony i adresy mailowe organizatora „Lata w mieście”:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu:
tel. 32 415 37 24, e-mail: biblrac@poczta.onet.pl
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Zał. nr 1 do Regulaminu zajęć w ramach akcji
„Lato w mieście” dotyczący zapewnienia
bezpieczeństwa sanitarnego podczas zajęć
w czasie epidemii COVID-19

Kwestionariusz oceny ryzyka epidemicznego
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom i prowadzącym zajęcia, prosimy
o wypełnienie niniejszego kwestionariusza. Warunkuje to możliwość udziału dziecka w
zajęciach.
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego (osoby wypełniającej kwestionariusz):
……………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka – uczestnika zajęć:
……………………………………………………………………………………………
1.

Czy w chwili wypełniania niniejszej ankiety dziecko jest w trakcie diagnozowania zakażenia
wirusem SARS-CoV-2?
Tak

2.

Czy w najbliższym otoczeniu dziecka jest potwierdzony przypadek zakażenia COVID-19?
Tak

3.

Nie

Nie

Czy dziecko lub osoba/y w najbliższym otoczeniu są poddani kwarantannie?

Tak
Nie
4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni dziecko miało kontakt z kimś, kto jest podejrzewany lub
zdiagnozowany jako przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2?
Tak
Nie
5. Czy obserwuje Pani/ Pan u dziecka objawy wymienione poniżej:
gorączka powyżej 37,6 °C

Tak

Nie

duszności

Tak

Nie

uporczywy kaszel

Tak

Nie

problemy z oddychaniem

Tak

Nie

katar

Tak

Nie
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biegunka

Tak

Nie

ból gardła

Tak

Nie

Oświadczam, że podane powyżej informacje są zgodne z prawdą. Jeżeli, w trakcie zajęć
pojawią się u dziecka objawy wskazujące na zakażenie SARS-CoV-2/COVID-19
natychmiast zgłoszę ten fakt kierownictwu instytucji. Potwierdzam również, że
zapoznałem/am się z regulamin dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego
podczas zajęć oraz wyrażam zgodę na jego stosowanie.
Mam również świadomość, że wysyłam dziecko na zajęcia na własną odpowiedzialność.
Mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych
zdaję sobie sprawę, że podczas zajęć w ramach akcji „Lato w mieście” może dojść do
zakażenia COVID-19 i nie będę zgłaszać żadnych roszczeń wobec organizatora zajęć.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział w mojego dziecka w zajęciach.
Zostałam/-em zapoznany z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych
osobowych zawartych w kwestionariuszu. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie
wyrażaniem zgody przez Uczestnika (przedstawicieli ustawowych uczestników) na
przetwarzanie przez Organizatora danych dotyczących stanu zdrowia (wyłącznie w zakresie
prawidłowej realizacji procedur opisanych powyżej) w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, h, i
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2016.119.1).

data i czytelny podpis
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Zał. nr 2 do Regulaminu
dot. zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego
podczas zajęć organizowanych
w MiPBP w czasie epidemii COVID-19

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, ul. Jana Kasprowicza 12, 47-400
Racibórz (dalej Administrator).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mailowo - iodo@biblrac.pl lub w siedzibie
biblioteki przy ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu podjęcia
działań profilaktycznych ograniczających ryzyko związane z COVID-19 za Pani/Pana
zgodą oraz w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa
(art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, h, i RODO).
Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie służbom sanitarnoepidemiologicznym i innym podmiotom z zakresu opieki zdrowotnej, podmiotom
upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni, licząc od końca miesiąca, w
którym został wypełniony kwestionariusz, po tym okresie kwestionariusz zostanie
zniszczony.
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane, a także nie będą przekazywane poza granice kraju.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje
Pani/Pana uczestnictwo w zajęciach w ramach akcji „Lato w mieście”

5

