Zarządzenie Nr 25/2020
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie: Procedur organizacji wydarzeń w czasie epidemii COVID-19
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zarządzam
co następuje:
§1
Wprowadzam Procedury organizacji wydarzeń w czasie epidemii COVID-19, które stanowią
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2
Zobowiązuję wszystkich uczestników wydarzeń i pracowników do zapoznania się z treścią
Zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim postanowień.
§3
W sprawach nieokreślonych niniejszym Zarządzeniem zastosowanie mają przepisy
Zarządzenia Nr 23/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I
w Brzegu z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie: Zasad funkcjonowania Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu w trakcie epidemii COVID-19.
§4
Wprowadzone Zarządzeniem Procedury obowiązują do odwołania.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 25/2020
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu
z dnia 28 września 2020 r.

PROCEDURY ORGANIZACJI WYDARZEŃ
W CZASIE EPIDEMII COVID-19
Procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia mają zastosowanie do wszystkich
uczestników wydarzeń, innych osób świadczących usługi i pracowników.
§1
1. Wydarzenia mogą odbywać się tylko przy zachowaniu obowiązujących zasad
sanitarnych.
2. W wydarzeniach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej
wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod
nadzorem epidemiologicznym.
§2
1. Uczestnikom udostępniona będzie nie więcej niż połowa dopuszczalnej liczby miejsc.
2. Pomieszczenia biblioteczne będą wietrzone i dezynfekowane przed i po wydarzeniu
oraz podczas każdej przerwy.
3. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do stosowaniu środków ochrony osobistej
zapewniającej zakrycie ust i nosa przez cały czas trwania wydarzenia, z wyjątkiem
miejsca siedzącego, zajętego przez uczestnika na czas wydarzenia, wydzielonego
odległością minimum 2 metrów od pozostałych uczestników. Uczestnik wydarzenia
może zdjąć ochronę ust i nosa dopiero po zajęciu przeznaczonego miejsca i ma
obowiązek każdorazowo zakładać ochronę ust i nosa, po opuszczeniu tego miejsca.
4. Uczestnicy wydarzeń powinni zachować między sobą bezpieczną odległość,
co najmniej 2 metrów, zarówno w trakcie wchodzenia oraz opuszczania pomieszczeń
bibliotecznych, podczas poruszania się po nich, jak również podczas rozmowy z innymi
osobami.
5. Każdy uczestnik przed wejściem do pomieszczenia, w którym odbywa się wydarzenie,
zobowiązany jest zdezynfekować ręce używając środków czystości zapewnionych
przez bibliotekę, znajdujących się przy wejściu do pomieszczenia.
§3
1. Podczas organizacji wydarzeń w plenerze osoby uczestniczące zobowiązane są do
zachowania dystansu min. 1,5 m oraz obowiązkowej dezynfekcji rąk.
2. Podczas wydarzeń plenerowych zasłanianie ust i nosa nie jest obowiązkowe.
§4
1. Uczestnik wydarzenia, wyraża zgodę na udział w nim z własnej i nieprzymuszonej woli,
akceptuje określone w Procedurach warunki oraz wypełnia ankietę oceniającą ryzyko
zakażenia COVID-19, która stanowi załącznik nr 1 do Procedur.
2. Ankiety o stanie zdrowia określone w ust.1 przechowywane będą w MBP Brzeg przez
okres trzech tygodni. Po upływie określonego czasu decyzją komisji będą niszczone.
Protokół usunięcia danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do Procedur.
§5
Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia w każdym czasie.

Załącznik nr 1
do Procedur organizacji wydarzeń w czasie epidemii COVID-19

ANKIETA- OCENA RYZYKA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM
Nazwa wydarzenia ………………………...…………………………………………………..
Data i miejsce wydarzenia …………………………………………………………………….
===================================================================
(wypełnia bibliotekarz)

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy ……………………………………………………..………………………
1. Czy miał/a Pan/i w okresie 14 dni kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie
COVID-19?
TAK/NIE
2. Czy w ciągu ostatnich 14 dni występowały u Pani/Pana następujące objawy:
(odpowiednie zakreślić)
Temperatura powyżej 38° C
Kaszel
Duszność
3. Czy ktoś z domowników w ciągu ostatnich 14 dni obserwuje u siebie objawy ostrej
infekcji dróg oddechowych, jak gorączka powyżej 38°C, kaszel, duszności?
TAK/NIE
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania a w szczególności
zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.
Przetwarzanie danych jest konieczne do monitorowania osób korzystających z usług Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu.
Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e
RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane organom rządowej administracji zespolonej w województwie
oraz właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe i dokumentacja z wywiadu będą przechowywane przez MBP Brzeg przez
okres 3 tygodni.

Data i podpis Uczestnika ………………………………………………………………………..

Załącznik nr 2
do Procedur organizacji wydarzeń w czasie epidemii COVID-19

Brzeg, dn. ………………………………………………..

PROTOKÓŁ USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ W CZASIE EPIDEMII COVID-19
Komisja w składzie:
1. …………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………….
(imię i nazwisko pracownika)

wyznaczona przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu
w dniu………………………………….. na podstawie Procedur organizacji wydarzeń w czasie
epidemii COVID-19 usunęła ze zbioru danych: Rejestr uczestników imprez- COVID-19
dane osobowe:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(opis usuniętych danych: nazwa, miejsce i data wydarzenia)

poprzez ………………………………………………………………………………………….
(wykaz zniszczonych dokumentów oraz sposób zniszczenia)

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
(podpisy członków komisji)

