Regulamin korzystania z „Ogrodu Zimowego”
w czasie stanu epidemii wirusa COVID-19
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z „Ogrodu Zimowego” Wolskiego
Centrum Kultury („WCK”) przy ul. Działdowskiej 6 w Warszawie, w czasie stanu
epidemii wirusa COVID-19.
2. Ogród otwarty jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 14:00 do 16:00.
3. Dyrektor WCK może zamknąć Ogród w dowolnym momencie, jeżeli korzystanie z niego
będzie zagrażało bezpieczeństwu zwiedzających.
4. W Ogrodzie prezentowane są eksponaty z drewna oraz odtwarzane jest słuchowisko o
ptakach.
5. W Ogrodzie może przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób, z wyłączeniem
pracowników i wolontariuszy WCK.
6. Z Ogrodu można korzystać wyłącznie pod opieką pracownika WCK.
7. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w Ogrodzie tylko pod opieką dorosłych. Za
dzieci przebywające w Ogrodzie odpowiadają rodzice (opiekunowie prawni).
8. W trosce o zachowanie porządku oraz bezpieczeństwa osób zwiedzających zabrania
się:
a. wchodzenia na teren Ogrodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
b. wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Ogrodu,
c. zaśmiecania lub zanieczyszczania Ogrodu,
d. stwarzania swoim zachowaniem zagrożeń narażających siebie lub innych na utratę
zdrowia,
e. pozostawiania w Ogrodzie dzieci bez opieki,
f. biegania na terenie Ogrodu,
g. spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz innych używek,
h. wchodzenia do szklarni bez zgody pracownika WCK.
2. Wszelkie zauważone uszkodzenia Ogrodu należy zgłaszać pracownikowi Wolskiego
Centrum Kultury.
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Procedura obowiązująca w okresie stanu epidemii (COVID-19).
Na teren Ogrodu nie mogą wchodzić osoby, które mają objawy chorobowe, takie jak
gorączka, kaszel, duszności.
Przed wejściem na teren Ogrodu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Dozowniki z
płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników przy wejściu na teren Ogrodu.
Osoby przebywające w Ogrodzie powinny utrzymywać bezpieczną odległość od innych
osób, co najmniej 2 m.
Każda osoba zwiedzająca zobowiązana jest osłaniać usta i nos - za pomocą odzieży lub jej
części, maski, maseczki lub przyłbicy.

5. Obowiązuje zakaz wchodzenia do budynku WCK. Dla zwiedzających dostępny jest
wyłącznie Ogród.
6. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren Ogrodu.
Osoba taka zostanie poinstruowana o konieczności zgłoszenia się do lekarza.
7. Zaistniały incydent zostanie zgłoszony do Dyrektora WCK, co umożliwi ustalenie obszaru,
w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona, przeprowadzenie
rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Ustalenie listy pracowników oraz
użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w Ogrodzie i zalecenie
stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z
zakażonym.
8. Osoba z oznakami choroby do czasu opuszczenia Ogrodu lub przybycia opiekuna po
małoletniego uczestnika, przebywa w izolatorni. WCK wyznaczy pracownika, który będzie
nadzorował osoby przebywające w izolatorni.

