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PROCEDURY 

dotyczące działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia 

koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 obowiązujące 

we Wrocławskim Klubie FORMATY 

 

 

ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH I ROZRYWKOWYCH 

 

1. Powołuje się koordynatora do spraw zdrowotnych, tj. do wykonywania zadań 

związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur. Funkcję koordynatora 

ds. zdrowotnych pełnić będzie koordynator imprezy. 

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych procedur. 

3. Przy wejściu do budynku oraz na salę należy zdezynfekować dłonie środkiem 

dezynfekującym. 

4. Na terenie WK FORMATY obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Maseczki powinny 

być również noszone przez widzów podczas trwania wydarzenia. 

5. Na terenie WK FORMATY należy zachować dystans społeczny wynoszący 2 m. 

6. W przypadku widzów, którzy nie posiadają biletu wstępu, możliwy jest jego zakup  

w kasie WK FORMATY, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk środkiem dezynfekującym 

umieszczonym przy kasie. 

7. W miarę możliwości odbywa się bezdotykowa kontrola biletów. 

8. Obsługa wydarzenia wyposażona jest w niezbędne środki ochrony osobistej. 

9. Wejście na wydarzenie możliwe jest po złożeniu przez każdego widza oświadczenia  

o tym, że ten według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa  

na kwarantannie. Wraz z oświadczeniem widz wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnianych 

danych osobowych, pod rygorem odmowy wpuszczenia takiego widza na wydarzenie. 

Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.wkformaty.pl  

i u pracownika obsługi wydarzenia, któremu należy przekazać wypełnione i podpisane 

oświadczenie. 

10. Wypełnione oświadczenia przechowywane są przez 14 dni.  
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11. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się publiczności przed wejściem, 

WK FORMATY zaleca samodzielne wydrukowanie i podpisanie formularza oświadczenia przed 

przybyciem na wydarzenie. W przypadku niemożności wydrukowania oświadczenia, formularz 

będzie dostępny u obsługi, w tym celu jednak konieczne jest przybycie do WK FORMATY  

z odpowiednim wyprzedzeniem. WK FORMATY zastrzega sobie prawo do odmowy 

uczestnictwa w wydarzeniu w przypadku niezłożenia oświadczenia. 

12. Dane osobowe zbierane są również od osób przygotowujących wydarzenie (jeśli nie  

są stałymi pracownikami WK FORMATY). 

13. Po wejściu do WK FORMATY i zdezynfekowaniu rąk należy udać się na miejsce 

wskazane przez obsługę wydarzenia. 

14. Przepływ widzów będzie kontrolowany przez obsługę WK FORMATY. 

15. WK FORMATY zapewnia zachowanie odpowiedniego i wymaganego odstępu – ilość 

dostępnych w wydarzeniu miejsc jest zgodna z aktualnymi obostrzeniami dla instytucji kultury, 

dostępnymi na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia  

16. W trakcie wydarzenia, ze względów bezpieczeństwa, nie będą dostępne dla 

publiczności szatnie. Możliwe jest wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię.  

W szczególnych przypadkach szatnia zostanie uruchomiona z wykorzystaniem co drugiego 

wieszaka (osoba obsługująca szatnię będzie wyposażona w środki ochrony osobistej). 

17. Mikroporty będą dedykowane indywidualnie temu samemu artyście.  

18. Osoby stojące  w kolejce do kasy, toalet oraz przed wejściem na wydarzenie powinny 

zachować odstęp co najmniej 2 m. 

19. Zastrzega się prawo do odmowy wpuszczenia na teren WK FORMATY widza z objawami 

infekcji. O przypadkach podejrzenia zakażenia COVID-19 pracownicy WK FORMATY 

poinformują służby sanitarne.  

20.  W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u uczestnika lub obsługi 

wydarzenia – lista uczestników i pracowników udostępniona zostanie  odpowiednim 

pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
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UCZESTNICTWO W  WYSTAWIE / WERNISAŻU 

1. Wejście na wernisaż/wystawę jest równoznaczne z akceptacją niniejszych procedur. 

2. Wejście na wystawę/wernisaż, możliwe jest po złożeniu przez każdego 

zwiedzającego/uczestnika wystawy/wernisażu oświadczenia o tym, że ten według swojej 

najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie. Wraz  

z oświadczeniem uczestnika wystawy/wernisażu wyraża zgodę na przetwarzanie 

udostępnianych danych osobowych, pod rygorem odmowy wpuszczenia takiego widza  

na wystawę/wernisaż. Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej 

www.wkformaty.pl i u pracownika obsługi wystawy/wernisażu, któremu należy przekazać 

wypełnione i podpisane oświadczenie. 

3. W celu przeciwdziałania nadmiernemu gromadzeniu się zwiedzających/uczestników 

wystawy/wernisażu przed wejściem, WK FORMATY zaleca samodzielne wydrukowanie  

i podpisanie formularza oświadczenia przed przybyciem. W przypadku niemożności 

wydrukowania oświadczenia, formularz będzie dostępne u obsługi, w tym celu jednak 

konieczne jest przybycie do WK FORMATY z odpowiednim wyprzedzeniem.  WK FORMATY 

zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnikowi wystawy/wernisażu uczestnictwa  

w wydarzeniu w przypadku niezłożenia oświadczenia. 

4. Dane osobowe zbierane są również od osób przygotowujących wystawę/wernisaż (jeśli 

nie są stałymi pracownikami WK FORMATY). 

5. Obsługa wystawy/wernisażu wyposażona jest w niezbędne środki ochrony osobistej. 

6. Na terenie WK FORMATY obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk, 

zgodnie z aktualnymi wytycznymi ministerialnymi. Płyn do dezynfekcji znajduje się w 

widocznych miejscach. 

7. Uczestnik wystawy/wernisażu ma obowiązek zachowania dystansu społecznego, 

wynoszącego 2 m. 

8. Zastrzega się prawo do odmowy wpuszczenia uczestników wystawy/wernisażu  

z objawami infekcji. O przypadkach podejrzenia zakażenia COVID-19 pracownicy WK 

FORMATY  poinformują służby sanitarne.  

9. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi 

wydarzenia lista uczestników i pracowników udostępniona zostanie  odpowiednim 

pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  
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PROWADZENIE WYNAJMÓW 

 

WK FORMATY przewiduje możliwość udostępniania części swoich pomieszczeń  osobom  

z zewnątrz. Za bezpieczeństwo sanitarne odpowiadać będzie organizator wydarzenia, zgodnie 

z obowiązującymi wytycznymi ministerialnymi. WK FORMATY umożliwi odpowiednią 

dezynfekcję powierzchni. 

 


