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ZARZĄDZENIE 
Nr 11/2020 

Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 
z dnia 10 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia szczegółowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przy wykonywaniu działalności 
statutowej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. 
Na podstawie §4 ust. 4.2 pkt 4.2.5 Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury              
i Sztuki w Kaliszu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5/2014 Dyrektora 
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadania 
Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, w związku z 
koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się oraz zwalczania zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2, zarządzam co następuje: 

§1 

1. Z uwagi na ważny interes publiczny, warunkuje się uczestnictwo w niektórych 
wydarzeniach spo łecznych i kul tura lnych organizowanych lub 
współorganizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, udzieleniem 
zgody na zdalny pomiar temperatury ciała oraz krótki wywiad na temat stanu 
zdrowia i poddanie się tym czynnościom. Brak zgody i nie poddanie się wyżej 
opisanym czynnościom równoważny jest z zakazem wstępu na wydarzenia. 

2. Zakazuje się wstępu na wydarzenia społeczno-kulturalne organizowane lub 
współorganizowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu osobom, u 
których po przeprowadzeniu czynności opisanych w ust. 1 stwierdzono 
temperaturę ciała powyżej 37,5 stopni Celsjusza, kaszel lub objawy duszności 
lub inne objawy zgodne z bieżącymi wytycznymi epidemiologicznymi. 

3. Rozpoznania objawów opisanych w ust. 2 dokonuje osoba upoważniona przez 
Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Centrum Kultury i Sztuki w 
Kaliszu nie dokumentuje i nie przetwarza dalej uzyskanych informacji. 

4. Zakaz wstępu na wydarzenie wydana przez osobę upoważnioną przez 
Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki uprawnia do złożenia pisemnego wniosku 
o zwrot pieniędzy za zakupiony bilet.  

§2 

1. Procedury opisane w § 1 stosuje się podczas wybranych wydarzeń 
organizowanych lub współorganizowanych przez CKIS, wskazanych 
każdorazowo przez Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i nie dotyczą 
seansów w Kinie Centrum. 



2. W wypadku sprzedaży biletów na seanse odbywające się w Kinie Centrum, 
należy zastosować środki bezpieczeństwa polegające na zachowaniu wolnej 
przestrzeni oddzielającej osoby uczestniczące: 

1) minimum dwoma miejscami wolnymi w wypadku pojedynczych osób, 
2) minimum trzema miejscami wolnymi w wypadku grup składających się z 

co najmniej dwóch osób. 

§3 

1. Na potrzeby wykonania niniejszego zarządzenia należy dokonać zakupu 
termometrów elektronicznych oraz środków zabezpieczenia wyznaczonej do 
przeprowadzenia czynności osoby, w szczególności w postaci ochronnych 
rękawiczek i środków dezynfekcji, w granicach dostępności materiałów. 

2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników, najemców i usługodawców Centrum 
Kultury i Sztuki w Kaliszu do przestrzegania zaostrzonych rygorów w zakresie 
higieny osobistej i utrzymania czystości pomieszczeń, ze szczególnym 
uwzględnieniem wietrzenia sal i pomieszczeń, bezpośrednio przed i po 
wydarzeniu. 

§4 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Administracji 
i Zamówień Publicznych. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2020 r. 

         Dyrektor 
       Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 


