Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 13/2020
Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej
w Radomiu z dnia 23 września 2020 roku

Regulamin prowadzenia zajęć w Ośrodku Edukacji Muzealnej
Muzeum Wsi Radomskiej (MWR) w czasie trwania pandemii COVID-19

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii poz. 1356
wprowadza się regulamin prowadzenia zajęć w Ośrodku Edukacji Muzealnej Muzeum Wsi Radomskiej
(dalej zwane Muzeum).
Regulamin obowiązuje do odwołania przez Dyrektora Muzeum.
1. W Ośrodku Edukacji Muzealnej MWR mogą przebywać:




osoby, które uczestniczą w zajęciach wraz z opiekunami,
edukatorzy muzealni prowadzący zajęcia,
inni pracownicy MWR.

2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zostały na nie zapisane oraz złożyły stosowne
oświadczenie, bądź w przypadku osób nieletnich oświadczenie takie złożył ich rodzic/opiekun prawny.
(załącznik nr 1 do Regulaminu)
3. Uczestnicy zajęć zobowiązani są przychodzić na zajęcia punktualnie na 5 minut przed ich
rozpoczęciem. Niedopuszczalne jest wcześniejsze gromadzenie się uczestników zajęć i ich opiekunów
wewnątrz budynku.
4. Wszyscy uczestnicy zajęć są wpuszczani przez edukatora muzealnego do budynku na 5 minut przed
rozpoczęciem zajęć.
5. Osobom z objawami choroby, tj. gorączka, kaszel zakazuje się przychodzenia na zajęcia
do Ośrodka Edukacji Muzealnej, a także przebywania na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. Jeśli objawy
wystąpią podczas zajęć zostanie niezwłocznie wdrożona Procedura postępowania na wypadek
wystąpienia choroby zakaźnej (COVID-19). (załącznik nr 2 do Regulaminu)
6. Wszyscy uczestnicy zajęć wchodzący do Ośrodka Edukacji Muzealnej muszą być zaopatrzeni
we własne środki ochrony indywidualnej (maski lub przyłbice, rękawiczki i inne)
i przed rozpoczęciem zajęć zobowiązani są do odkażenia rąk płynem dezynfekującym znajdującym się
przy wejściu, lub odkażenia rąk własnym środkiem dezynfekującym (np. w przypadku osób z alergią).
7. W czasie zajęć dopuszcza się nie korzystanie z maseczek ochronnych pod warunkiem zachowania
dystansu 1,5 m pomiędzy uczestnikami zajęć oraz edukatorami muzealnymi.
8. Zaleca się ograniczenie tzw. „przebierania” do niezbędnego minimum, a w razie takiej potrzeby
odbywa się ono w miejscu wskazanym przez edukatora muzealnego prowadzącego zajęcia.
9. Z każdej toalety znajdującej się na terenie Ośrodka Edukacji Muzealnej, w tym samym czasie może
korzystać tyko jedna osoba.
10. Podczas ewentualnego kaszlu i kichania, które wystąpi podczas zajęć uczestnik zobowiązany jest
zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego
kosza i umyć ręce.
11. Uczestnik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
12. Po skończonych zajęciach uczestnicy wraz z opiekunami opuszczają budynek bez zbędnej zwłoki.
13. Wprowadza się 30 min. przerwy technicznej między kolejnymi zajęciami, w trakcie której edukatorzy
prowadzący zajęcia są zobowiązani przewietrzyć użytkowane pomieszczenia oraz zdezynfekować
ławki.

14. Maksymalna liczba uczestników zajęć przebywających w dwóch salach dydaktycznych Ośrodka
Edukacji Muzealnej łącznie wynosi max. 30 osób i jest zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami
w zakresie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii. Jeśli klasa liczy więcej niż 25 osób wówczas klasa zostaje podzielona na dwie grupy
w osobnych salach.
15. Dopuszcza się jednocześnie do uczestnictwa w zajęciach w jednej godzinie tyko jedną klasę z jednej
szkoły.
16. Jeśli klasa jest podzielona na dwie sale prowadzone są w obu salach jednorodne lekcje w każdej
z sal.
17. Wychodząc do toalety, uczestnik zajęć musi założyć maseczkę a wracając do sali przed wejściem
zobowiązany jest zdezynfekować ręce.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu
z dnia 23 września 2020 roku

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO / UCZESTNIKA ZAJĘĆ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MUZEUM WSI RADOMSKIEJ W RADOMIU

……………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika zajęć:
…………………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły
………………………………………………………………………………………………….
Data wizyty
Niniejszym oświadczam, że:
1. Zapoznałam(em) się i akceptuję Regulaminy i procedury bezpieczeństwa obowiązujące w trakcie pandemii
COVID-19
w
Muzeum
Wsi
Radomskie
w
Radomiu,
w tym nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
2. Jestem świadoma(y) możliwości zarażenia się / zarażenia się mojego dziecka* COVID-19, moich domowników
i innych uczestników zajęć w Ośrodku Edukacji Muzealnej MWR.
3. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć
wraz z pracownikami jednostki, jak również ich rodzin.
4. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z uczestnictwem moim / mojego dziecka
w zajęciach w Ośrodku Edukacji MWR oraz narażenie na zakażenie COVID-19 jest po mojej stronie.
5. Nie jestem, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie są objęci
kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy.
6. Oświadczam, że ja / moje dziecko* jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły
u niego żadne niepokojące objawy chorobowe.
7. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie / mojego dziecka*: gorączka, duszności, katar, kaszel i nie
miałam(em) / nie miało ono* styczności z osobami, które wg posiadanych przeze mnie informacji mogły być
nosicielem wirusa SARS-CoV-2.
8. Wyrażam zgodę na ewentualne mierzenie temperatury mojej / mojego dziecka* przed rozpoczęciem zajęć
edukacyjnych
oraz
ewentualny
pomiar
temperatury
w trakcie trwania zajęć.
9. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się
do każdorazowego odbierania telefonu od pracowników Muzeum Wsi Radomskiej i odebrania dziecka z zajęć
w trybie natychmiastowym.
10. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora MWR lub pracownika
MWR.
11. W przypadku zarażenia COVID-19 u mnie / mojego dziecka * lub osób, z którymi miałam / miało ono *
bezpośredni kontakt na terenie MWR, wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepid danych
osobowych moich / mojego dziecka *.

........................................................................................................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Informacja: Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć do ośrodka edukacji muzealnej w dniu
wizyty dla każdego z uczestników zajęć.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
z dnia 23 września 2020 roku

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK
PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ (COVID-19)
W OŚRODKU EDUKACJI MUZEALNEJ MWR
1. W Ośrodku Edukacji Muzealnej MWR zostało wyznaczone zostało pomieszczenie (nieczynna
KAWIARENKA) do izolacji osoby , u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję
dróg oddechowych. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbice,
fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
2. Każdemu uczestnikowi zajęć, który kaszle i/lub ma duszności, należy zmierzyć temperaturę
ciała. Pomiaru dokonuje pracownik, który zaobserwował objawy.
3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika zajęć, które wskazują
na infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka – temp.
ciała powyżej 37,7 st. C, mierzona termometrem bezdotykowym, duszności), uczestnik zajęć
jest niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie
(w przypadku, gdy pomieszczenie jest już zajęte, należy odizolować uczestnika zajęć,
zachowując dystans od innych osób, wynoszący co najmniej 2 metry).
4. Pracownik który zauważył objawy chorobowe u uczestnika zajęć, informuje o tym dyrektora
lub osobę go zastępującą.
5. Dyrektor lub wyznaczona przez Dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie
z rodzicem/rodzicami/opiekunami uczestnika zajęć i wzywa do niezwłocznego odbioru
uczestnika zajęć z placówki informując o powodach
6. W przypadku ignorowania prośby o odbiór wychowanka uczestnika zajęć podejrzanego
o zakażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję oraz Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną.
7. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych
uczestników zajęć grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
8. Instruktor opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczestników zajęć do innej
pustej Sali, a sala w której przebywał uczestnik zajęć z objawami chorobowymi jest myta
i dezynfekowana w całości, a pracownik dokonujący dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne,
osłonę ust i nosa oraz kombinezon i ochraniacze na obuwie, które po zakończonej pracy
wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane następnie dokładnie myje
ręce i dezynfekuje je.
9. Uczestnik zajęć w izolacji przebywa pod opieką opiekunów/wychowawców który zachowuje
wszelkie środki bezpieczeństwa – dezynfekcja rąk, dystans i osłona na usta i nos
10. Rodzice izolowanego uczestnika zajęć odbierają go z placówki zabezpieczonego w osłonę ust
i nosa. Osoby odbierające uczestnika zajęć również muszą mieć osłonę na usta i nos.
11. Osoba prowadząca zajęcia winna się obserwować przez 7 dni, a w przypadku wystąpienia
objawów zakażenia natychmiast przerywa pracę a dyrektor informuje stację sanitarnoepidemiologiczną o zaistniałej sytuacji, następnie wprowadza do stosowania na terenie
placówki instrukcje i polecenia przez nią wydane.

