
INSTRUKCJA 

DOTYCZĄCA ZASAD BEZPIECZNEGO UDZIAŁU UCZESTNIKÓW 

SPACERÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ   

MUZEUM KINEMATOGRAFII w Łodzi W WARUNKACH ZAGROŻENIA  

WIRUSEM SARS - CoV  -  2  (COVID   -   19) 

Ze względu na obowiązujący w Polsce stan epidemii – rozporządzenie Ministra Zdrowia z 

dnia 20.03.2020 r. (Dz. U. z 2020 , poz. 491 z późniejszymi zmianami)  i wynikających z niego 

określonych ograniczeń , nakazów i zakazów – rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 

07.08.2020 r. (Dz. U. z 2020 , poz. 1356 z późniejszymi zmianami)  oraz w oparciu o aktualne 

zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustala się następujące warunki 

bezpiecznego uczestnictwa w imprezach na otwartym powietrzu organizowanych przez 

Muzeum Kinematografii w Łodzi:  

 

Ι.   Warunki bezpiecznego uczestnictwa 

1. Uczestnicy spacerów organizowanych przez Muzeum Kinematografii w Łodzi zobowiązani 
są do stosowania środków ochrony indywidualnej, tj. maseczek ochronnych na twarz, 
przyłbic ochronnych lub innych środków zakrywających usta i nos, jeżeli nie można  
zachować niezbędnego dystansu przestrzennego wynoszącego minimum 1,5 metra.   
2. Z ww. obowiązku, tj. stosowania środków ochronnych wymienionych w pkt. 1 Ι wyłączeni 
są : 
a ) osoby niepełnosprawne (nie mogące spełnić ze względów zdrowotnych niniejszych 
wymogów), 
b) rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia). 
W takim przypadku osoby te muszą bezwzględnie spełnić obowiązek zachowania dystansu 
przestrzennego wynoszącego minimum 1,5 metra . 
3. Przed udaniem się na spacer uczestnicy (miejsce zbiórki – przed wejściem do Muzeum 
Kinematografii) powinni zdezynfekować ręce, korzystając z dozowników z płynem 
antybakteryjnym, znajdującym się w budynku kina „ Kinematograf” 
4. System realizacji biletów na spacery powinien preferować zakup przeprowadzony w 
formie on – line lub w innej formie bezkontaktowej (bezgotówkowej). 
5. W przypadku realizacji w kasie kina dokonujący zakupu w gotówce powinien zastosować  
środki ochrony indywidualnej, określone w pkt. 1 Ι. niniejszej instrukcji i zachować dystans 
przestrzenny wynoszący minimum 1,5 m., korzystając z oznaczenia na podłodze pola i 
przestrzeni dystansu wyznaczonej za pomocą linii o barwie bhp (czarne pasy pod kątem 45 ° 
na żółtym tle).  
6. Liczba uczestników spaceru nie powinna przekraczać: 
a ) 150 osób – w powiatach z obszaru zielonego,  
b ) 100 osób – w powiatach z obszaru żółtego,  
c )    50 osób – w powiatach z obszaru czerwonego.  



7. W razie podejrzenia lub objawów COVID – 19 przewodnik muzealny powinien zastosować 

się do reguł działania, określonych w pkt. ΙΙΙ niniejszej instrukcji, wykorzystując informacje 

uzyskane od uczestników spaceru. 

 

ΙΙ. Zapewnienie przez organizatora bezpieczeństwa 

1.  Umieszczenie w widocznym miejscu (w okolicach miejsca zbiórki)  informacji o zasadach 
prawidłowego postępowania podczas udziału w wydarzeniu.  
2.  Zapewnienie uczestnikom spaceru możliwości skorzystania ze środków do dezynfekcji.  
3.  Dopilnowanie, aby uczestnicy spaceru posiadali i stosowali środki zakrywające usta i nos.   
4.  Dopilnowanie, aby osoby uczestniczące w wydarzeniu przestrzegały zachowania wymogu 
dotyczącego zastosowania właściwego dystansu przestrzennego, wynoszącego minimum 1,5 
metra. 
5.  Dopilnowanie, aby osoby dokonujące zakupu biletu w kasie nie przekraczały linii 
bezpieczeństwa (oznakowanie na podłodze). 
6.  Umożliwienie uczestnikom spaceru skorzystania z toalety znajdującej się w budynku kina 
„Kinematograf”, wyposażonej w wymagany płyn antybakteryjny i regularnie, na bieżąco 
dezynfekowanej. 

 

ΙΙΙ. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u   

pracownika lub gościa kina „Kinematograf” 

1.   Obowiązkowe zapoznanie pracowników obsługujących wydarzenie o procedurze 

postępowania w razie podejrzenia lub objawów zakażenia COVID – 19 występujących u 

uczestników spaceru. 

2.   W przypadku występowania u osoby uczestniczącej w wydarzeniu objawów sugerujących 

zakażenie COVID – 19  należy odizolować taką osobę od reszty uczestników w pomieszczeniu 

do tego przeznaczonym lub innej przestrzeni do tego wyznaczonej zapewniającej odstęp od 

innych wynoszący powyżej 1,5 metra (jeżeli objawy takie wystąpiły na miejscu zbiórki) i 

powiadomić o tym fakcie właściwą miejscowo stację  sanitarno – epidemiologiczną. 

3. Wyżej wymieniona stacja mieści się w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 10, po 

powiadomieniu o zdarzeniu należy stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4.  W przypadku wystąpienia objawów, o których jest mowa w pkt. 2 ΙΙΙ niniejszej instrukcji 

podczas realizacji wydarzenia należy odmówić możliwości dalszego uczestnictwa w spacerze 

przez daną osobę, przekonując ją do powiadomienia P.P.I.S. w Łodzi. 

5.  W przypadku ujętym w pkt. 2 ΙΙΙ należy ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała 

osoba, o której mowa, a następnie przystąpić do dodatkowej dezynfekcji tych miejsc i 

powierzchni dotykowych. 

6.   Zaleca się ustalenie, czy nie doszło do kontaktu ww. osoby, o której mowa w pkt. 2 ΙΙΙ. 

niniejszej instrukcji z pracownikiem Muzeum Kinematografii w Łodzi.  


