
 
 

Wytyczne sanitarne 
dla uczestników zajęć artystycznych w Teatrze Ziemi Rybnickiej 

 
1. Udział w zajęciach artystycznych w TZR jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Wytycznymi 

Sanitarnymi oraz złożeniu pisemnego Oświadczenia o udziale w zajęciach podpisanego przez 
pełnoletniego uczestnika zajęć a w przypadku osoby niepełnoletniej przez rodzica lub opiekuna 
prawnego. 

2. TZR zapewnia przestrzeń osobistą dla każdego uczestnika i instruktora zajęć zgodną z aktualnym 
wytycznymi sanitarnymi. 

3. Wszystkie osoby przed wejściem na salę mają obowiązek dezynfekcji rąk (płyny do dezynfekcji 
są dostępne przed wejściem na każdą salę). 

4. Na teren TZR wstęp mają jedynie uczestnicy zajęć - bez rodziców i opiekunów.  

5. Osoby, które nie są uczestnikami zajęć mogą skorzystać z usług kasy biletowej na parterze 
budynku – zgodnie z  podanymi godzinami otwarcia. 

6. Harmonogram zajęć został ułożony z odpowiednim marginesem czasowym potrzebnym na 
wywietrzenie i dezynfekcję sali. W związku z tym prosimy o punktualne przybycie na zajęcia 
oraz o punktualny odbiór dzieci przez opiekunów. 

7. Prosimy o korzystanie z wyznaczonych wejść na sale, aby maksymalnie ograniczyć spotykanie 
się grup na korytarzach. Instrukcje wejścia i wyjścia z poszczególnych sal zajęciowych każda 
grupa otrzyma od instruktora prowadzącego zajęcia.  

8. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe bez żadnych objawów chorobowych. 

9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji uczestnik nie może brać udziału 
w zajęciach i ma obowiązek niezwłocznie poinformować instruktora o nałożeniu kwarantanny. 

10. Instruktor ma prawo do pomiaru temperatury ciała uczestnika przy użyciu termometru 
bezdotykowego. Osoby z temperaturą powyżej 37,5 st. nie będą wpuszczane na zajęcia.  

11. Uczestnik zajęć ma obowiązek częstego mycia rąk wodą z mydłem według instrukcji 
wywieszonych w toaletach. (Po treningu, po skorzystaniu z toalety etc.) 

12. Na terenie TZR obowiązuje całkowity zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków czy przekąsek. 
Pić można jedynie z własnej, podpisanej butelki. Dystrybutory z wodą są wyłączone z użytku do 
odwołania. 

13. Wszystkie ruchome elementy, z których korzystają uczestnicy zajęć będą w przerwach między 
zajęciami dezynfekowane (np. drążki baletowe, materace lub ścieżka akrobatyczna) a przyrządy 
i pomoce, które nie mogą być skutecznie zdezynfekowane są wyłączone z użycia do odwołania. 

14. Szatnie zostają wyłączone z użycia -  prosimy o przychodzenie na zajęcia w stroju 
treningowym. Okrycia wierzchnie i rzeczy osobiste należy zostawić w wyznaczonym miejscu 
poza Salą.  


