
Załącznik nr 3 do Regulaminu Zwiedzania ODSTK CRICOTEKA  

Zalecenia dla biorących udział w zajęciach odbywających się w obiekcie Crico-
teki przy ul. Nadwiślańskiej 2-4 w Krakowie  

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, wprowadziliśmy następujące 
zasady zwiedzania Cricoteki zgodne z obowiązującymi powszechnie przepisami oraz 
aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego: 

1. Wszyscy uczestnicy działań w pomieszczeniach Cricoteki mają do odwołania 
obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek, przyłbic lub innych 
osłon.  

2. Wszyscy uczestnicy dezynfekują dłonie po wejściu do budynku oraz w trakcie 
działań zgodnie z zapotrzebowaniem i ogólnymi zaleceniami dotyczącymi  
bezpieczeństwa sanitarnego. Środki do dezynfekcji dłoni są dostępne przy 
wejściu do budynku, a także w Sali Teatralnej, Sali Edukacyjnej i Sali Konfe-
rencyjnej. 

3. Maksymalna liczba osób biorących udział w zajęciach łącznie z prowadzącymi 
zajęcia i obsługą techniczną wynosi: 

a) w Sali Teatralnej do 26 osób 

b) w Sali Konferencyjnej – 3 osoby 

c) w Sali Edukacyjnej – 6 osób 

Prosimy o dostosowanie się do poleceń personelu nadzorującego, który regu-
luje liczbę osób przebywających w sali. 

4. Należy zachować minimalną odległość 2 metrów i bezpieczny dystans od in-
nych osób podczas całej wizyty w budynku. Obowiązek zachowania dystansu 
nie dotyczy  

a) rodziców z dziećmi do 13. roku życia, 

b) osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących, 

c) osób z niepełnosprawnością, niemogących się samodzielnie poruszać, oraz ich 
asystentów  

5. Zabrania się spożywania pokarmów i napojów w budynku Cricoteki poza te-
renem kawiarni. 

6. Obowiązuje zakaz pozostawiania rzeczy osobistych w szatni. 



7. Uczestnicy mogą korzystać z toalet na terenie Cricoteki, które podlegają sys-
tematycznej dezynfekcji zgodnie z harmonogramem ustalonym z  serwisem 
sprzątającym, zapewniającym bezpieczeństwo sanitarne. 

8. Uczestnicy powinni w poszczególnych pomieszczeniach postępować zgodnie z 
instrukcjami zachowania higieny umieszczonymi tam w formie zaleceń i info-
grafik. 

9. Z windy mogą korzystać jedynie osoby z niepełnosprawnością i ich asystenci, 
seniorzy i rodziny z dziećmi w wózku. Pozostałym osobom zaleca się korzy-
stanie z klatki schodowej. 

10. W wybranych przestrzeniach, jak klatka schodowa, w których trudne jest 
wyminięcie się z osobą idącą z naprzeciwka z zachowaniem bezpiecznej od-
ległości, należy poruszać się zgodnie z instrukcjami. 

11. Należy unikać w miarę możliwości dotykania powierzchni wspólnych jak po-
ręcze, ściany, szyby i inne elementy konstrukcyjne. 

12. Liczymy na odpowiedzialność naszych gości i odradzamy zarówno wizytę w 
Cricotece, jak i inne aktywności w przestrzeniach publicznych osobom z ob-
jawami infekcji oraz podwyższoną temperaturą ciała oraz przyjmującym leki 
przeciwgorączkowe (np. paracetamol, ibuprofen).


