
załącznik do zarządzenia nr 06/2020 z dnia  04 czerwca 2020 r. 
w sprawie wprowadzenia  

wytycznych dla kina  Braniewskiego  Centrum Kultury   
  im. Tadeusza Kopacza w Braniewie w warunkach epidemii COVID-19 

 

WYTYCZNE DLA KINA  

BRANIEWSKIEGO  CENTRUM KULTURY IM. TADEUSZA KOPACZA W BRANIEWIE                

      W WARUNKACH EPIDEMII COVID-19 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia 
koronawirusem,  Braniewskie Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie, zwane dalej 
„BCK”, wprowadza „Wytyczne dla kina Braniewskiego Centrum Kultury” zwane dalej „Wytycznymi”. 
2. Wytyczne opracowano z uwzględnieniem ogłoszonych zasad Epidemiologicznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
3. Wytyczne obowiązują wszystkich pracowników BCK oraz osób przebywających w BCK. 
4. Zobowiązuje się pracownika – specjalistę ds. kina BCK, do koordynowania oraz egzekwowania 
wszelkich ustalonych procedur oraz do stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Braniewie. 
5. Biorąc udział w projekcjach kinowych, widz oświadcza, że zapoznał się, zrozumiał i zobowiązuje 
się przestrzegać Wytycznych. 
6. Zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe w kasie kina BCK, na wypadek 
stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania                   
o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.  
7. Widz wyraża zgodę na przekazanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej danych 

osobowych w przypadku zarażenia COVID-19. 

8. Widz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Braniewskie Centrum Kultury                         

im. Tadeusza Kopacza w Braniewie, w celu realizacji procedury zapewnienia bezpieczeństwa                                 

w BCK w związku z COVID-19 oraz Wytycznych dla kina BCK,  w warunkach epidemii COVID-19. 
 

II. OGRANICZENIE LICZBY WIDZÓW W KINIE 
1. Projekcje kinowe na sali widowiskowo-kinowej odbywać się będą przy maksymalnie 50 % 

widowni, rzędy będą zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między 

widzami. 

2. Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust i nosa przez widzów 
3. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy: 

1) widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia 
2) widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z 

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się 
samodzielnie 

3) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 
 

III. ZABEZPIECZENIE KINA ORAZ STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ 
1. Po wejściu do budynku należy założyć maseczkę (zasłonić usta i nos), zdezynfekować dłonie, 
zgodnie z instrukcją umieszczoną przy środkach do dezynfekcji. 
2. Środki do mycia oraz dezynfekcji rąk dostępne są w sanitariatach, na holu przy kasie kina                         
oraz w salach, gdzie prowadzone są zajęcia. 
3. W widocznych miejscach (w sanitariatach, na holu przy kasie kina) umieszczone są instrukcje 
dotyczące zasad prawidłowego mycia i odkażania rąk. 
4. Pomieszczenia BCK utrzymywane są w ciągłej czystości, z użyciem certyfikowanych detergentów                     
lub środków dezynfekujących, zgodnie z zaleceniami producenta. 



5. Do dezynfekcji przewidziany jest czas niezbędny do: mycia, dezynfekcji oraz wywietrzenia 
dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby osoby przebywające w BCK nie były 
narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 
6. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, sali widowiskowo-kinowej, dezynfekcji 
powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym stołów, blatów, 
włączników oraz dezynfekcji toalet. 
7. Pracownicy BCK otrzymali indywidualne środki ochrony osobistej, tj. jednorazowe rękawiczki, 
maseczki na usta i nos, przyłbice. 
8. Sala widowiskowo-kinowa podlega obowiązkowemu wietrzeniu mechanicznemu po każdym 
seansie kinowym, z zachowaniem przerw na dezynfekcję sali, zgodnie z Wytycznymi NIZP-PZH. 

 

IV. ZALECENIA POSTĘPOWANIA W TRAKCIE POKAZU FILMOWEGO ORAZ PRZED I PO JEGO 
ZAKOŃCZENIU 

1. Zabrania się niekontrolowanego przemieszczania po BCK. 
2. Zobowiązuje odbiorców kina BCK do zachowania dystansu społecznego, w odniesieniu                                
do pracowników BCK jak i innych osób, wynoszący min. 2 m 
3. W miarę możliwości zaleca się do korzystania z odrębnych wejść/wyjść z sali widowiskowo-
kinowej. 

 

V. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 
1. BCK wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy 
chorobowe (sala 7,  II piętro w budynku administracyjnym, wejście do budynku od strony                           
ul. Katedralnej). Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki oraz płyny                             
do dezynfekcji rąk. 
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), 
należy niezwłocznie odizolować taką osobę. Należy zachować szczególne środki ostrożności:  

1) wzmocnić środki ochron osobistej  
2) zachować dystans minimum 2 metrowy 
3) po wyjściu z pomieszczenia izolacji dokładnie wymyć i zdezynfekować ręce 

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę                              
go zastępującą. 
4. Specjalista ds. kina lub osoba wyznaczona przez dyrektora podejmuje decyzję odnośnie 
wyłączenia lub częściowego wyłączenia (do czasu przeprowadzenia dezynfekcji i wywietrzenia 
pomieszczeń) dalszego funkcjonowania BCK. 
5. Specjalista ds. kina lub osoba wyznaczona przez dyrektora sporządza listę osób przebywających 
w czasie zdarzenia w BCK oraz powiadamia o zdarzeniu Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną. 

 

VI. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
1. BCK zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w repertuarze kina lub odwołania seansu 
2. Akty prawne, czynności prawne i umocowania wydane na podstawie dotychczasowych 
Regulaminów, Procedur oraz Wytycznych zachowują moc. 
3. Wszyscy pracownicy BCK  zostają przeszkoleni, zapoznani z „Wytycznymi  dla kina Braniewskiego  
Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie w warunkach epidemii COVID-19”                              
i zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania. 
4. Wytyczne dla kina obowiązują od dnia 04 czerwca 2020 r. do czasu ich odwołania. 
 
 
 

Braniewo, dn. 04 czerwca 2020 r.   
   
        ………………………………………………… 
                                                                                               podpis  Dyrektora 


