
R E G U L A M I N 

przebywania uczestników zajęć organizowanych 

w budynku Łódzkiego Domu Kultury podczas zagrożenia  

transmisją SARS-CoV-2  
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

z dnia 22.05.2020 r., dotyczącego funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury. 

1. Maksymalna ilość osób uczestniczących w zajęciach ruchowych i z zakresu edukacji 

artystycznej i kulturowej przebywających w budynku Łódzkiego Domu Kultury nie 

może przekroczyć 32 uczestników + 3 osoby prowadzące. 

2. Osoby przebywające w budynku ŁDK są zobowiązane do: 

a)  poruszania się tylko po najkrótszych drogach prowadzących do sal zajęć, 

b) utrzymywania co najmniej dwumetrowej odległości od innego uczestnika 

zajęć, 

c)  noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa, 

d) dezynfekcji rąk natychmiast po wejściu do budynku ŁDK, 

e) nie przekraczania linii wyznaczonej na podłodze, określającej przestrzeń 

bezpieczną dla pracowników ŁDK, 

f) przestrzegania zasady uczestnictwa w zajęciach, tj. na jednego uczestnika 

przypada 10 m2 powierzchni. 

3. W windach osobowych może przebywać tylko jedna osoba z wyjątkiem ust. 4. 

Zaleca się korzystanie z ciągów komunikacyjnych między piętrami po schodach. 

4. Osoba niepełnosprawna może korzystać z pomocy i opieki opiekuna prawnego. 

5. Zaleca się ograniczenie wykorzystywania urządzeń aktywowanych dotykiem. 

6. Korzystanie z szatni w budynku ŁDK w okresie zagrożenia SARS-CoV-2 ze względów 

epidemiologicznych nie jest możliwe. 

7. W toalecie może przebywać jednorazowo nie więcej niż jedna osoba. 

8. Toalety oznaczone „Tylko dla pracowników ŁDK” są wyłączone z użytku 

publicznego. 

9. Zabrania się użytkowania wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji. 

10. Każda osoba przebywająca w budynku ŁDK jest zobowiązana do przestrzegania 

przepisów sanitarnych oraz stosowania się do poleceń pracowników ŁDK. 

11. Instruktor po każdych zajęciach zarządza przerwę w celu wietrzenia sal oraz 

przeprowadza odkażanie sprzętu i pomieszczeń. 

12. ŁDK zastrzega sobie prawo poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej  

o podejrzeniu zakażenia SARS-CoV-2. 

13. Korzystanie z oferty Łódzkiego Domu Kultury jest równoznaczne z akceptacją 

postanowień niniejszego regulaminu. 


