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PAMIĘTAJ O !!!!!! 

 

1. Pamiętaj o maseczce oraz  dezynfekcji dłoni (obowiązek zasłaniania nosa i ust w 

przestrzeniach CNMW). 

2. Posiadaj własną maseczkę/przyłbicę (brak możliwości zakupu w CNMW). 

3. Poruszaj się wyznaczonymi szlakami komunikacyjnymi. 

4. Pamiętaj ! W przestrzeniach CNMW nie mogą przebywać osoby chore. 

5. Stosuj się do obowiązujących zasad i poleceń pracowników CNMW 

 
 
Cel 
 
        Nadrzędnym celem jest udostępnienie oferty Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 
(zwanym dalej CNMW) przy zapewnieniu bezpieczeństwa zwiedzającym oraz pracownikom i 
współpracownikom. 
Plan jest regularnie monitorowany i udoskonalany w oparciu o obowiązujące przepisy i 
wytyczne instytucji rządowych. 
 
 
 

1. ZAJĘCIA WARSZTATOWE W CNMW 
 

1. Zabrania się przyprowadzania i wstępu do CNMW  osoby z objawami choroby zakaźnej,  
z podwyższoną temperaturą ciała,  a także,  którego domownik przebywa na 
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

2. Ograniczenie liczby zwiedzających zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami 
prawa. 
Przestrzeganie wymogu dystansu między zwiedzającymi nie mniejszego niż 1,5 m.1  

 
Wymóg nie dotyczy osób: wspólnie zamieszkujących, sprawujących opiekę nad 
dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, opiekunów osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i osób, które ze 
względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie. 
 

3. Przestrzeń wiatrołapu podzielono pomiędzy drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi 
oznakowaniem umieszczonym na drzwiach. Podzielono hol i wiatrołap poziomym 
oznakowaniem w taki sposób, aby umożliwić zwiedzającym bezkolizyjne wchodzenie 
do budynku  jednymi drzwiami, a wychodzenie drugimi. 

4. Wyznaczono bezpieczne odległości (tj. 2 metrów) pomiędzy osobami oczekującymi w 
kolejce do kas i bramek z kołowrotami poprzez oznakowanie poziome na podłodze. 

5. Zapewniono podstawowe środki higieny i środki do  dezynfekcji rąk przy umywalkach 
i w miejscach ogólnodostępnych. 

                                                           
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  7 sierpnia 2020  r. (D.U. 2020 poz. 1356). 
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6. Na plakacie umieszczonym na parterze budynku w widocznym miejscu i na stronach 
Instytucji zamieszczono  informację dla zwiedzających o powinności korzystania                             
z płatności bezgotówkowej, która jest obecnie najbezpieczniejszą formą. 

7. W ogólnodostępnych miejscach zamieszczono informacje o właściwym sposobie 
korzystania ze środków higieny oraz właściwym zachowaniu w przypadku wystąpienia 
objawów chorobowych swoistych dla koronawirusa SARS-CoV-2. 

8. Oddzielono stanowiska kasowe przesłonami z tworzywa sztucznego.  
9. Z windy korzystają osoby z niepełnosprawnościami, trudnościami w poruszaniu się, 

oraz osoby z wózkami dziecięcymi. Z windy  jednocześnie korzystają maksymalnie 2 
osoby. Osoby, przemieszczające się windą powinny zakrywać usta i nos przy pomocy 
odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy. 

10.  Ograniczono liczbę osób przebywających w toaletach do 2 osób. 
 

Wymóg nie dotyczy osób: wspólnie zamieszkujących, sprawujących opiekę nad 
dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, opiekunów osób z orzeczeniem                                               
o niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i osób, które 
ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie 

 
11. Na bieżąco sprzątane są  stanowiska kasowe, toalety, windy oraz często dotykane 

powierzchnie (np. przycisków, klamek, bramek, poręczy)2 
12. Wyłączono z użycia suszarki nadmuchowe w zamian zastosowano w łazienkach 

ręczniki papierowe do wycierania rąk. 
13. Pomieszczenia w których znajdują się okna, są wietrzone poprzez ich  otwieranie                         

i umożliwianie wymiany powietrza z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego. 
14. Prowadzona jest stała kontrola pracy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego                             

z uwzględnieniem okresowych przeglądów technicznych. 
 

1.1 Boksy szatniowe  
 

 1.    Udostępniono boksy szatniowe dla grup. 
2. Boksy szatniowe obsługiwane są przez pracowników CNMW. 
3. W boksach szatniowych systematycznie są dezynfekowane uchwyty. 
4. Jeżeli u zwiedzającego rozpoznane zostaną niepokojące objawy chorobowe 

zwiedzający zobowiązany jest wskazać boks szatni w której pozostawiona została 
odzież wierzchnia czy też inne przedmioty zwiedzającego. Szatnia ta zostanie 
zdezynfekowana. 

 
1.2 Zwiedzający CNMW  

 
1. Przed  wejściem do budynku oraz w przestrzeniach ekspozycyjnych i edukacyjnych 

zapewniono zwiedzającym płyny do dezynfekcji.  

                                                           
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  7 sierpnia 2020  r. (D.U. 2020 poz. 1356). 
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2. Osoby korzystające z obiektów mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, z wyjątkiem 
dzieci do lat 5., osób z niepełnosprawnością, które miałyby kłopot z oddychaniem lub 
trudnością ze zdjęciem maseczki (zaświadczenie nie jest wymagane). 
 

Nie stosuje się w przypadku osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, zaburzeniem 
psychicznym, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym znacznym 
albo głębokim. (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest 
wymagane) oraz dzieci do ukończenia 5. roku życia.3Odkrycie ust i nosa jest możliwe w 
przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby oraz 
umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą 4. 

 
3. Na parterze budynku przebywa liczba osób zgodna z zasadami reżimu sanitarnego. 
4. Pracownicy CNMW przebywający w przestrzeniach ekspozycyjnych są wyposażeni                   

w maski lub przyłbice oraz rękawiczki. 
5. Rekomendowany jest zakup biletów online. Jednocześnie istnieje możliwość zakupu 

biletów w kasie Centrum ( preferowane transakcje bezgotówkowe).  
 

 1.3  Komunikacja 
 

1. W widocznym miejscu przed wejściem umieszczono informacje o zakazie wstępu osób 
z objawami choroby i  na kwarantannie. 

2. W widocznym miejscu, przed wejściem do toalety, umieszczono informację                                 
o maksymalnej liczbie osób, mogących jednocześnie z niej korzystać. 

3. W widocznym miejscu, przed wejściem do windy, umieszczono informację                                      
o maksymalnej liczbie osób, mogących jednocześnie z niej korzystać. 

4. Wywieszono instrukcję dotyczącą mycia rąk, zdejmowania i zakładania maseczki. Przy 
dozownikach z płynem dezynfekcyjnym umieszczono instrukcję jego użycia . 

5. W określonych miejscach umieszczono numery telefonów do stacji sanitarno-
epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

6. Na klatkach schodowych za pomocą poziomych znaków wyznaczono szlaki 
komunikacyjne. Osoby poruszające się po klatkach schodowych, prowadzących na 
poszczególne kondygnacje, zobowiązane są poruszać się wyznaczonym szlakiem. 
Zabrania się przekraczania ciągłych linii, wyznaczających szlaki komunikacyjne.  
 

                                                           
3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2020  r. (D.U. 2020 poz. 1505). 
4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. (D.U. 2020 poz. 1356). 
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1.4 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia 
koronawirusem. 

1. W przypadku stwierdzenia, przez pracowników CNMW, wyraźnych oznak 
chorobowych osoby wchodzącej do budynku (kaszel, duszność, zasłabnięcie), osoba 
taka nie będzie wpuszczona na teren Centrum. Będzie ona  poinformowana                                    
o konieczności niezwłocznego kontaktu telefonicznego ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną. W razie pogarszania się stanu zdrowia, o konieczności kontaktu                      
z numerami alarmowymi   999 lub 112. 

2. W przypadku podejrzenia przez pracowników CNMW , iż osoba może  być zarażona, 
będzie ona proszona o udanie się do izolatki, znajdującej się na parterze budynku 
CNMW. 

3. W obszarach, w których przebywała osoba z oznakami chorobowymi niezwłocznie 
zostanie przeprowadzona dezynfekcja. Zdezynfekowane zostaną również sprzęty, 
których dotykała. 

4. Ustalona zostanie lista pracowników CNMW przebywających w tym samym czasie                       
w częściach/części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 
 
 

2. Zajęcia warsztatowe w CNMW  
 

Pracownik CNMW oczekuje na osoby które mają wziąć udział w zajęciach 

warsztatowych. Wraz z nimi kieruje się do przestrzeni w których warsztaty mają się 

odbyć. Każdy uczestnik przed wejściem do sali dezynfekuje dłonie. Sale w których 

odbywają się zajęcia są odpowiednio przygotowane. Każdego dnia przed rozpoczęciem 

zajęć  sale oraz znajdujące się w nich sprzęty są sprzątane, myte i dezynfekowane. Sale 

są  wietrzone co godzinę , a w razie konieczności również w czasie zajęć.  

 

 

3. Zasady postępowanie podczas zajęć warsztatowych  

 

1. Grupy będą dzielone w zależności od ilości uczestników korzystających z zajęć. Jedna 

grupa nie może liczyć więcej niż 20 osób. W przypadku większej liczby uczestników, 

zostają oni podzieleni na grupy. Jedna grupa korzysta z oferty 

warsztatowej/laboratoryjnej, podczas gdy druga grupa zwiedza wystawy CNMW. Po 

sprzątnięciu i dezynfekcji sal następuje wymiana grup, tym samym umożliwiając 

wszystkim uczestnikom skorzystanie z pełnej oferty instytucji. 

2. Przed wpuszczeniem uczestników na zajęcia, pracownicy CNMW przypominają                                         

o konieczności noszenia maseczki/przyłbicy i dezynfekcji dłoni. 

3. Uczestnicy kierowani są na sale wraz ze wskazaniem zajęcia miejsc. 
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4. Pozostałe regulacje 

  

1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie CNMW należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

   2.  Powyższe procedury będą modyfikowane w miarę potrzeb, zgodnie z zaleceniami  
Sanepidu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ O !!!!!! 

 



  
 

str. 7 
 

1. Pamiętaj o maseczce oraz  dezynfekcji dłoni (obowiązek zasłaniania nosa i ust w 

przestrzeniach CIE ). 

2. Posiadaj własną maseczkę/przyłbicę (brak możliwości zakupu w CIE). 

3. Poruszaj się wyznaczonymi szlakami komunikacyjnymi. 

4. Pamiętaj ! W przestrzeniach CIE nie mogą przebywać osoby chore. 

5. Stosuj się do obowiązujących zasad i poleceń pracowników CIE 

 
 
Cel 
 
        Nadrzędnym celem jest udostępnienie oferty Centrum Innowacyjnej Edukacji (zwanym 
dalej CIE) przy zapewnieniu bezpieczeństwa zwiedzającym oraz pracownikom i 
współpracownikom. 
Plan jest regularnie monitorowany i udoskonalany w oparciu o obowiązujące przepisy i 
wytyczne instytucji rządowych. 
 
 

1. WIZYTA EDUKACYJNA W CIE 

 

1. Zabrania się przyprowadzania i wstępu do CIE  osoby z objawami choroby zakaźnej, z 

podwyższoną temperaturą ciała,  a także,  którego domownik przebywa na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych. 

2. Ograniczenie liczby zwiedzających zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa. 

Przestrzeganie wymogu dystansu między zwiedzającymi nie mniejszego niż 1,5 m.   

 

Wymóg nie dotyczy osób: wspólnie zamieszkujących, sprawujących opiekę nad dzieckiem 

do ukończenia 13. roku życia, opiekunów osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i osób, które ze względu na stan zdrowia 

nie mogą poruszać się samodzielnie. 

 

3. Zapewniono podstawowe środki higieny i środki do  dezynfekcji rąk  w miejscach 

ogólnodostępnych. 

4. Na plakacie umieszczonym na parterze budynku w widocznym miejscu i na stronach 

Instytucji zamieszczono  informację dla zwiedzających o powinności korzystania z płatności 

bezgotówkowej, która jest obecnie najbezpieczniejszą formą. 

5. W ogólnodostępnych miejscach zamieszczono informacje o właściwym sposobie 

korzystania ze środków higieny oraz właściwym zachowaniu w przypadku wystąpienia 

objawów chorobowych swoistych dla koronawirusa SARS-CoV-2. 

6.  Oddzielono stanowiska kasowe przesłonami z tworzywa sztucznego.  

7.  Z windy korzystają osoby z niepełnosprawnościami, trudnościami w poruszaniu się, oraz 

osoby z wózkami dziecięcymi. Z windy  jednocześnie korzystają maksymalnie 2 osoby. 
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Osoby, przemieszczające się windą powinny zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub 

jej części, maski, maseczki, przyłbicy. 

8.  Ograniczono liczbę osób przebywających w toaletach do 2 osób. 

 

     Wymóg nie dotyczy osób: wspólnie zamieszkujących, sprawujących opiekę nad dzieckiem 

do ukończenia 13. roku życia, opiekunów osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i osób, które ze względu na stan zdrowia 

nie mogą poruszać się samodzielnie 

 

10. Na bieżąco sprzątane są  stanowiska kasowe, toalety, windy oraz często dotykane 

powierzchnie (np. przycisków, klamek, bramek, poręczy)  

11. Wyłączono z użycia suszarki nadmuchowe w zamian zastosowano w łazienkach ręczniki 

papierowe do wycierania rąk. 

12. Pomieszczenia w których znajdują się okna, są wietrzone poprzez ich  otwieranie i 

umożliwianie wymiany powietrza z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego. 

13. Prowadzona jest stała kontrola pracy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego z 

uwzględnieniem okresowych przeglądów technicznych. 

 

1.1.Szatnia 

  

1.   W  szatni systematycznie są dezynfekowane wieszaki 

2. Jeżeli u zwiedzającego rozpoznane zostaną niepokojące objawy chorobowe, szatnia  

zostanie zdezynfekowana. 

 

      1.2 Zwiedzający CIE 

 

1. Przed  wejściem do budynku oraz w przestrzeniach ekspozycyjnych i edukacyjnych 

zapewniono zwiedzającym płyny do dezynfekcji.  

 

Osoby korzystające z obiektów mają obowiązek zasłaniania ust i nosa, z wyjątkiem dzieci 

do lat 4., osób z niepełnosprawnością, które miałyby kłopot z oddychaniem lub trudnością 

ze zdjęciem maseczki (zaświadczenie nie jest wymagane). Nie stosuje się w przypadku 

osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, zaburzeniem psychicznym, 

niepełnosprawnością intelektualną (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym 

zakresie nie jest wymagane) oraz dzieci do ukończenia 4. roku życia. Odkrycie ust i nosa 

jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej 

osoby oraz umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą  . 

 

2.      Na parterze budynku przebywa liczba osób zgodna z zasadami reżimu sanitarnego. 

3.    Pracownicy CIE przebywający w przestrzeniach ekspozycyjnych są wyposażeni w maski  

lub przyłbice oraz rękawiczki. 
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4.  Rekomendowany jest zakup biletów online. Jednocześnie istnieje możliwość zakupu 

biletów w kasie Centrum ( preferowane transakcje bezgotówkowe).  

 

1.3 Komunikacja 

 

1.      W widocznym miejscu przed wejściem umieszczono informacje o zakazie wstępu osób z 

objawami choroby i  na kwarantannie. 

2.    W widocznym miejscu, przed wejściem do toalety, umieszczono informację o maksymalnej   

liczbie osób, mogących jednocześnie z niej korzystać. 

3.   W widocznym miejscu, przed wejściem do windy, umieszczono informację o maksymalnej 

liczbie osób, mogących jednocześnie z niej korzystać. 

4.  Wywieszono instrukcję dotyczącą mycia rąk, zdejmowania i zakładania maseczki. Przy 

dozownikach z płynem dezynfekcyjnym umieszczono instrukcję jego użycia . 

5. W określonych miejscach umieszczono numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

6  .  Na klatkach schodowych za pomocą poziomych znaków wyznaczono szlaki komunikacyjne. 

Osoby poruszające się po klatkach schodowych, prowadzących na poszczególne 

kondygnacje, zobowiązane są poruszać się wyznaczonym szlakiem. Zabrania się 

przekraczania ciągłych linii, wyznaczających szlaki komunikacyjne.  

 

1.4 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

 

1.     W przypadku stwierdzenia, przez pracowników CIE, wyraźnych oznak chorobowych osoby 

wchodzącej do budynku (kaszel, duszność, zasłabnięcie), osoba taka nie będzie 

wpuszczona na teren Centrum. Będzie ona  poinformowana o konieczności niezwłocznego 

kontaktu telefonicznego ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. W razie pogarszania się 

stanu zdrowia, o konieczności kontaktu z numerami alarmowymi   999 lub 112. 

2.    W przypadku podejrzenia przez pracowników CIE , iż osoba może  być zarażona, będzie 

ona proszona o udanie się do izolatki, znajdującej się na parterze budynku CNMW. 

4.    W obszarach, w których przebywała osoba z oznakami chorobowymi niezwłocznie zostanie 

przeprowadzona dezynfekcja. Zdezynfekowane zostaną również sprzęty, których 

dotykała. 

5.  Ustalona zostanie lista pracowników CIE  przebywających w tym samym czasie                                          

w częściach/części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. 

 

2.Zajęcia warsztatowe w CIE 

 

        W przestrzeni budynku CIE  realizowane są zajęcia warsztatowe. Sale w których odbywają 

się zajęcia są odpowiednio przygotowane. Każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć  sale 

oraz znajdujące się w nich sprzęty są sprzątane, myte i dezynfekowane. W salach istnieje 

wymuszony obieg powietrza dzięki zastosowaniu systemu klimatyzacyjno-
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wentylacyjnego. Rozwiązanie to pozwala na skuteczną  wymianę powietrza                                           

w przestrzeniach CIE. System ten podlega konserwacji  i ścisłej  kontroli. 

 

3.Zasady postępowanie podczas zajęć warsztatowych  

 

1.     Grupy będą dzielone w zależności od ilości uczestników korzystających z zajęć. Jedna 

grupa nie może liczyć więcej niż 20 osób. W przypadku większej liczby uczestników, 

zostają oni podzieleni na grupy. Jedna grupa korzysta z oferty warsztatowej, podczas gdy 

druga grupa zwiedza wystawy CIE. Po sprzątnięciu i dezynfekcji sal następuje wymiana 

grup, tym samym umożliwiając wszystkim uczestnikom skorzystanie z pełnej oferty 

instytucji. 

2.      Przed wpuszczeniem uczestników na zajęcia, pracownicy CIE przypominają o konieczności 

noszenia maseczki/przyłbicy i dezynfekcji dłoni. 

3.       Uczestnicy kierowani są na sale wraz ze wskazaniem zajęcia miejsc. 

 

4.Pozostałe regulacje 

  

1.       W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie CIE należy stosować    się 

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

2.   Powyższe procedury będą modyfikowane w miarę potrzeb, zgodnie z zaleceniami 

Sanepidu. 

 

 


