BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE RCK „FENIKS’’ W CZASIE COVID 19
1. Pracownicy i instruktorzy RCK „Feniks” zapoznali się z wytycznymi GIS dla instytucji kultury
i z aktualnymi regulaminami RCK dotyczącymi zasad sanitarnych w czasie pandemii.
2. Pracownicy i instruktorzy zostali zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej (maseczki,
przyłbice, rękawiczki, żele i płyny do dezynfekcji). Zapas ww. środków jest uzupełniany na
bieżąco.
3. Kino funkcjonuje udostępniając 40 miejsc dla widzów, sala kinowa jest po każdym seansie
sprzątana, wietrzona, podłokietniki foteli są dezynfekowane. Kasa kina jest czynna na 45
minut przed seansem, aby uniknąć zgromadzenia większej ilości osób przy kasie. Bilety do
kina nie są numerowane, pracownik RCK zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej
sprawdza bilety i kieruje widzów na miejsca, aby zachować odpowiedni dystans pomiędzy
uczestnikami seansu. Widzowie są zobowiązani zakrywać usta i nos, RCK udostępnia płyn
dezynfekcyjny przy wejściu do budynku i do sali kinowej. Widzowie są proszeni o wpisywanie
na listę imienia i numeru telefonu, aby RCK mogło mieć kontakt z widzami w przypadku
konieczności powiadomienia o zakażeniu.
4. Kawiarnia jest otwarta przed seansami, na podłodze przyklejono naklejki o zachowaniu
odstępu i linie wytyczające miejsce zatrzymania, udostępniono płyn dezynfekcyjny,
zamontowano osłonę z pleksi przy ladzie kawiarni, ograniczono ilość stolików, wycofano
obrusy, stoliki są na bieżąco dezynfekowane, pomieszczenie wietrzone.
5. Sala baletowa – po każdych zajęciach sala jest sprzątana, wietrzona, płyn dezynfekcyjny
przygotowany na użytek uczestników zajęć. Regulamin korzystania z sali określa maksymalną
ilość osób, która może uczestniczyć w zajęciach tanecznych – dla jednej osoby 10 m². Sala
baletowa ma 60 m², więc w zajęciach ruchowych może uczestniczyć 6 osób i prowadzący.
6. Sala nr 30 – porady prawne – zasady określone w porozumieniu z organizatorem porad –
Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim.
7. Sale kameralne – obowiązuje ograniczenie ilości osób w wydarzeniach, spotkaniach,
obowiązek zachowania dystansu, używanie maseczek lub przyłbic, dezynfekcja rąk. Zajęcia
taneczne i ruchowe przeprowadzane w salach kameralnych objęte są regulaminem
określającym maksymalną ilość osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach (10m² dla jednej
osoby).
8. Sala teatralna – wg. wytycznych MKiDN oraz GIS udostępniamy połowę Sali na organizowane
wydarzenia (145 miejsc), miejsca nie są numerowane w celu zachowania dystansu pomiędzy
uczestnikami wydarzenia, obowiązuje zasłanianie nosa i ust, dezynfekcja rąk. Po wydarzeniu
sprzątanie i wietrzenie sali, dezynfekcja podłokietników.
9. Obsługa widza i klienta oraz sprzedaż biletów – w kasie kina jest szyba oddzielająca
sprzedającego od kupującego, sprzedaż biletów przeniesiono z sekretariatu do pomieszczenia
portierni, gdzie również jest szyba. W sekretariacie zainstalowano osłonę z pleksi
10. Pracownicy zostali poinstruowani i zaznajomieni z wytycznymi GIS i w przypadku zauważenia
niepokojących objawów chorobowych powinni zgłosić się do wyznaczonych służb
medycznych, a informacje o dalszych krokach przekazać do zakładu pracy. Podobnie należy
zachować się w razie stwierdzenia symptomów chorobowych u członka rodziny lub informacji
o kontakcie z osoba zarażoną. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak chorobowych
u klienta/widza nie zostanie on wpuszczony do budynku. Dalsze postępowanie zgodne

z wytycznymi. Pracownicy używają maseczek i przyłbic, rękawiczek, płynów dezynfekcyjnych,
starają się zachować dystans.
11. W jednej z garderób wyznaczono izolatorium dla osób z objawami zakażenia COVID 19.
12. Pracownicy RCK na bieżąco monitorują komunikaty dotyczące aktualnej sytuacji
epidemiologicznej i zmiany w wytycznych dla instytucji kultury i kin wprowadzając w życie
aktualne zarządzenia.
13. Wszystkie wydarzenia , które są organizowane w RCK są realizowane z zachowaniem reżimu
sanitarnego, wykonawcy i uczestnicy są informowani o rygorach. Koncerty i spektakle
zaplanowane na jesień odbędą się z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności. Instytucja
czynna w godzinach 8.00 – 19.30.

