
 
 
 
 

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora 
Kieleckiego Parku Technologicznego  
Nr 10/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.                                                                 

                                                                                    

 

Procedura określająca zasady bezpieczeństwa pracy Energetyczne Centrum Nauki  
Kieleckiego Parku Technologicznego w stanie epidemii COVID-19 

 
 
 

W związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem COVID-19 oraz aktualnie obowiązującymi 
przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia, w szczególności obowiązkiem 
konsultacji zasad udostępniania instytucji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, wprowadza 
się następujące zasady bezpieczeństwa pracy Energetycznego Centrum Nauki Kieleckiego Parku 
Technologicznego (ECN). 
 
 

 

 

 

I. Informacje ogólne 
W celu zwiększenia bezpieczeństwa dla pracowników i Klientów Energetycznego Centrum Nauki 
wprowadzone zostają następujące ograniczenia i środki ostrożności.  
1. Zmianie ulegają godziny rozpoczęcia jak i czas trwania poszczególnych tur zwiedzania wystawy 

Energetycznego Centrum Nauki czy warsztatów. Szczegółowe informacje zamieszczane są na 
stronie internetowej ECN i będą dostosowywane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej 
i wydawanych w tym zakresie zaleceń przez służby sanitarne. 

2. Przed korzystaniem z wystawy, warsztatów, a także przed udziałem w innym wydarzeniu 
organizowanym przez ECN zwiedzający zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą Procedurą. 

3. Korzystanie z udostępnionej wystawy, warsztatów czy udział w wydarzeniach organizowanych  
w ECN jest równoznaczne z akceptacją Procedury. 

4. Kielecki Park Technologiczny jako jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Kielce administrująca 
obiektem nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i skutki wynikające z nieznajomości 
i nieprzestrzegania przez zwiedzających zasad zawartych w niniejszej Procedurze. 

5. Zarówno pracownicy jak i zwiedzający ECN w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 
chorobowych nie powinni przychodzić do pracy/na zwiedzanie, warsztaty czy wydarzenie, 
a pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania porady 
medycznej. 

6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 
dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 
obowiązujących przepisów prawa. 

7. Koordynator i pracownicy ECN śledzą bieżące komunikaty i stosują się do zaleceń lokalnych władz 
i miejscowych służb sanitarno-epidemiologicznych w szczególności w przypadku wzrostu 
zagrożenia na terenie działania instytucji. 
 

II. Zasady bezpieczeństwa 
1. Pracownicy ECN wykonują swoją pracę przy zachowaniu środków ostrożności i zabezpieczeń. 

Używają do tego celu maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych lub płynów do 
dezynfekcji rąk. 

2. Pracowników kasy i sklepiku oddziela od klientów ECN przesłona np. szyba pleksi. 

https://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus
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3. Przy kasie/sklepiku możliwe jest przebywanie tylko jednej osoby. Na podłodze, w celu zachowania 
dystansu zastosowane są odpowiednie oznaczenia. 

4. Preferowana jest sprzedaż biletów online. W przypadku zakupu biletów w kasie rekomendowana 
jest płatność kartą. Po każdym użyciu urządzenia, pracownik ECN zobligowany jest do jego 
dezynfekcji.  

5. Zwiedzanie wystawy lub udział w warsztatach czy wydarzeniach możliwe są po uprzedniej 
rezerwacji telefonicznej pod nr 41 278 72 50, poprzez e-mail:rezerwacjeecn@technopark.kielce.pl 
lub zakup biletu przez stronę bilety.ecn.kielce.pl czy w kasie. 

6. Zwiedzający mogą wejść na wystawę ECN lub warsztaty czy wydarzenie z zasłoniętym nosem oraz 
ustami (przy pomocy maseczki), po obowiązkowej dezynfekcji dłoni bądź rękawiczek i pomiarze 
temperatury termometrem bezdotykowym. Osoby z temperaturą równą lub większą od wartości 
37,10C (stan podgorączkowy) i osoby kaszlące nie będą wpuszczane. 

7. Środki ochrony osobistej dla zwiedzających - płyny dezynfekcyjne, zapewnia Energetyczne 
Centrum Nauki.  Umieszczone są one w widocznym miejscu przy wejściu do ECN. Pracownicy 
dbają, aby każdy zwiedzający zastosował się do zasad dezynfekcji. 
Osoby zwiedzające zobowiązane są do zakrywania ust i nosa maseczką pozyskaną we własnym 
zakresie. 

8. ECN zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wystawę, warsztaty czy wydarzenie 
w przypadku niestosowania przez zwiedzających środków ochrony osobistej, o których mowa 
powyżej. 

9. Wprowadza się ograniczenie liczby osób w holu do 8 jednocześnie z zachowaniem odstępów 
min.1,5m - z wyłączeniem rodzin i osób zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe lub grup 
zorganizowanych.  

10. Z obsługi wyłączona zostaje szatnia. 
11. Uczestnikami wystawy, warsztatów czy innych wydarzeń organizowanych w ECN mogą być jedynie 

osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie poddani kwarantannie bądź 
izolacji domowej. 

12. Prowadzi się ewidencję osób zwiedzających ECN, co pozwoli na kontakt z osobami 
przebywającymi na wystawie, warsztatach czy wydarzeniu w jednym czasie. Osoba zwiedzająca 
zobowiązana jest wypełnić oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury 
-  podając swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu. Okres przechowywania rejestru 
zwiedzających to 10 dni. 
Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną na wypadek 
stwierdzenia u którejś z osób zwiedzających zakażenia SARS-CoV-2. 

13. Każda osoba przebywająca w budynku ECN (budynek SKYE) powinna ograniczyć do niezbędnego 
minimum czas przebywania w budynku, w tym przed i po wystawie, warsztatach czy wydarzeniu,  
a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku. 

14. W miejscach ogólnodostępnych wyeksponowane są informacje o właściwym sposobie korzystania 
ze środków higieny (instrukcja mycia i dezynfekcji rąk, instrukcja zakładania i zdejmowania 
rękawiczek oraz maseczek) oraz właściwym zachowaniu w przypadku wystąpienia objawów 
chorobowych swoistych dla koronawirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura). 

mailto:rezerwacjeecn@technopark.kielce.pl
http://bilety.ecn.kielce.pl/
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15. Rozszerza się utrzymanie czystości pomieszczeń i zwiększa ich częstotliwość - dotyczy wystawy, 
holu, sklepiku, sanitariatów. Codzienne prace porządkowe wykonuje się, ze szczególnym 
uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, 
uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów oraz często dotykanych 
powierzchni. Sprzątanie, dezynfekowanie, odkażanie pomieszczeń następuje przy zastosowaniu 
substancji odkażających po zakończeniu każdej z tur. 

16. Wprowadza się okresowe wietrzenie ciągów komunikacyjnych. 
17. Pomieszczenia Energetycznego Centrum Nauki są pomieszczeniami klimatyzowanymi. 

Klimatyzacja będzie włączana w dni kiedy temperatura tego wymaga, w czasie, gdy nie przebywają 
w pomieszczeniach zwiedzający. 

18. Wszyscy pracownicy ECN zostali przeszkoleni z zakresu stosowania podstawowych środków 
ochronnych i sposobu postępowania oraz zostali zapoznani z obowiązującymi zasadami 
bezpieczeństwa w związku z COVID-19. 

 

 
III. Zasady zwiedzania wystawy  
1. Liczba osób, które mogą jednocześnie przebywać na terenie ECN zgodnie z Regulaminem 

zwiedzania jest limitowana i nie może przekroczyć jednocześnie 60 osób (wystawa + warsztaty). 
W trosce o bezpieczeństwo, ECN zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczenia liczebności 
zwiedzających na 1 turze, jak również do wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części 
przestrzeni wystawy. Szczegółowe informacje zamieszczane są na stronie internetowej ECN w 
sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przed zakupem biletu wstępu do Energetycznego 
Centrum Nauki. 

2. W strefie kinowej miejsca na sali będą mogły być zajęte tylko w 50% (maksymalnie 15 osób). 
Miejsca winny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między 
widzami. Członkowie rodzin i osoby przebywające ze sobą na co dzień - mogą siedzieć obok siebie. 
ECN zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w tym zakresie bez konieczności zmiany zapisów 
niniejszej Procedury. 

3. Zwiedzającym wystawę zaleca się zachowywanie dystansu społecznego oraz częstą dezynfekcję 
rąk lub rękawiczek w dowolnym punkcie dezynfekcji. 

4. Przy jednym urządzeniu na wystawie może przebywać jednocześnie jedna osoba - za wyjątkiem 
rodzin i osób zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe lub uczestników jednej grupy 
zorganizowanej (np. półkolonii, grupy urodzinowe). 

5. Pracownicy ECN są obecni na wystawie i dbają o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny 
podczas zwiedzania wystawy, w tym zachowania bezpiecznej odległości.  

6. Zwiedzający obowiązani są stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników ECN, które 
dotyczą przestrzegana zasad bezpieczeństwa i higieny. 

7. Każdorazowo po zakończeniu zwiedzania następuje dezynfekcja miejsc i elementów ekspozycji, 
z którymi zwiedzający mają najczęstszy kontakt. 
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IV. Zasady udziału w warsztatach 
1. Liczba osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w warsztatach zgodnie z Regulaminem 

zwiedzania nie może przekroczyć jednocześnie 30 osób.  
W trosce o bezpieczeństwo, ECN zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczenia liczebności 
uczestników. Szczegółowe informacje zamieszczane są na stronie internetowej ECN w sposób 
umożliwiający zapoznanie się z nimi przed zakupem biletu wstępu do Energetycznego Centrum 
Nauki. 

2. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca, a także 
w przypadku kontaktu z inną osobą bliższego niż 1,5m. 

3. Rodzina, osoby przebywające we wspólnym gospodarstwie domowym oraz uczestnicy jednej 
grupy zorganizowanej (np. półkolonie, grupy urodzinowe) mogą zasiadać wspólnie przy jednym 
stoliku. 

4. Uczestnicy warsztatów obowiązani są stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników 
ECN, które dotyczą przestrzegana zasad bezpieczeństwa i higieny. 

5. Po każdych zajęciach warsztatowych, w czasie co najmniej 10 minutowej przerwy 
następuje dezynfekcja pomieszczenia. 
 

 
V. Zasady udziału w Naukowych urodzinach  
1. W Naukowych urodzinach może wziąć udział maksymalnie 20 osób. 
2. W urodzinach może wziąć udział wyłącznie uczestnik zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów chorobowych, pracownik ECN ma możliwość pomiaru temperatury ciała 
uczestnika. 

3. Uczestnicy Naukowych urodzin zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz zakrywania usta i nos do 
momentu zajęcia miejsca w laboratorium, a także w przypadku kontaktu z innymi osobami 
przebywającymi na wystawie, a które nie są uczestnikami Naukowych urodzin. 

4. W laboratorium zostaje wydzielona przestrzeń do zorganizowania przez rodziców/opiekunów 
poczęstunku urodzinowego dla dzieci – uczestników Naukowych urodzin. 

5. Uczestnicy urodzin jako grupa zorganizowana mogą zasiadać wspólnie przy jednym stoliku.  
6. Uczestnicy urodzin zobowiązani są stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników ECN, 

które dotyczą przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny. 
7. Uczestnicy na urodziny są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Przy przyprowadzaniu 

i odbieraniu dzieci należy zachować bezpieczny dystans 1,5m od innych oraz zakrywać usta i nos. 
8. Z uwagi na ograniczenia liczy osób, które mogą jednocześnie przebywać w holu ECN: 

a) prosimy o nie przychodzenie na zajęcia wcześniej niż wyznaczona godzina i odbieranie dzieci 
punktualnie po zajęciach.  W przypadku wcześniejszego przybycia prosimy o poczekanie na czas 
startu zajęć na zewnątrz. 

b) przebywanie opiekunów na terenie holu (poczekalni), jest niemożliwe, za wyjątkiem rodziców 
jubilata/jubilatki,  

c) nie ma możliwości zorganizowania poczęstunku dla rodziców/opiekunów, 
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9. Po zakończeniu Naukowych urodzin rodzice/opiekunowie są zobowiązani do pozostawienia  
w czystości przestrzeni laboratorium udostępnionej w celu zorganizowania poczęstunku. 

10. Po zakończeniu Naukowych urodzin, w czasie co najmniej 10 minutowej przerwy 
następuje dezynfekcja pomieszczenia. 
 
 

VI. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 
1. Obsługa ECN jest zobowiązana powiadomić Koordynatora ECN o każdym niepokojącym 

symptomie zaobserwowanym u zwiedzających. 
2. W przypadku wystąpienia u osoby zwiedzającej niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem i stwierdzeniu przez pracowników ECN wyraźnych oznak choroby jak uporczywy 
kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu -  wdraża się poniższe działania: 
a) osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak 

najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, 
poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.  
Zastrzega się, jeżeli osoba, u której stwierdzono symptomy choroby jest uczestnikiem jednej 
grupy zorganizowanej (np. półkolonii, grupy urodzinowej) lub członkiem rodziny czy też osób 
zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe, w sytuacji gdy osoba ta nie będzie mogła 
samodzielnie opuścić obiektu, na wystawę/warsztaty/wydarzenie może nie zostać 
wpuszczona cała grupa. 

b) zgłoszenie zaistniałej sytuacji do Koordynatora ECN, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, 
w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem. 

c) przeprowadzenie rutynowego sprzątania zgodnie z procedurami obiektu oraz 
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

d) ustalenie listy pracowników oraz (o ile to możliwe) zwiedzających obecnych w tym samym 
czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona 
koronawirusem i zalecenie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus, 
odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną. 

 
 

VII. Postanowienia końcowe 
1. Zastrzega się możliwość zmiany liczby zwiedzających/uczestników warsztatów czy wydarzeń,  

przesunięcia lub odwołania warsztatów/wydarzeń czy zmiany godzin zwiedzania wystawy z uwagi 
na konieczność zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa. 

2. Niniejsza procedura obowiązuje do odwołania. Może ona ulec zmianie w zależności od zmiany 
przepisów oraz wytycznych wydawanych przez właściwe urzędy i instytucje. 

3. Możliwość zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu Działu Energetyczne Centrum Nauki oraz 
wznowienia organizacji wszystkich warsztatów i zajęć uzależniona jest od oceny bieżącej sytuacji 
w kraju związanej z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem (COVID-19). 

4. Podjęcie przez Dyrektora KPT decyzji o zniesieniu ograniczeń w funkcjonowaniu Działu 
Energetyczne Centrum Nauki oraz wznowieniu organizacji wszystkich warsztatów nie wymaga 
wydania zarządzenia w zakresie zmiany niniejszej Procedury, a jest przekazywane w formie 
informacji pisemnej. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus
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Załącznik nr 1 – Oświadczenie zwiedzających ECN 
 

 
Kielce, dnia ……………………………………..  

 
Godzina rozpoczęcia tury zwiedzania wystawy ECN …………………………………  

OŚWIADCZENIE 
Ja niżej podpisany/a  
Imię i nazwisko …………………………………………………….………………………………………………… 
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………  
 

 

Oświadczam, że : 
1. Zapoznałem/łam się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa epidemicznego w stanie epidemii 

COVID-19 obowiązującymi w Energetycznym Centrum Nauki i zobowiązuję się do ich 
przestrzegania. 

2. Według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i nie posiadam żadnych objawów ostrej infekcji dróg 
oddechowych, takich jak gorączka, kaszel, duszności,  

3. Nie przebywam na kwarantannie oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą,  
u której potwierdzono zakażenie COVID-19,  

4. Ponoszę pełną odpowiedzialność za oświadczenia dotyczące stanu mojego zdrowia (i moich 
podopiecznych*). 

5. Mam świadomość możliwości zakażenia COVID-19 w związku z przebywaniem w publicznej instytucji 
kultury w obecności innych osób. 

 
…………..………..………………………………………………  

Data i czytelny podpis 
 

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), przedstawiamy informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania 
danych osobowych:  

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w niniejszym oświadczeniu jest Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 
Kielce (dalej: KPT). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@technopark.kielce.pl 

3. Dane osobowe zebrane w niniejszym oświadczeniu przetwarzane będą w celu związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników  
i odwiedzających Energetyczne Centrum Nauki w trakcie epidemii SARS CoV-2, jako prawnie usprawiedliwiony interes administratora a 
także w celu związanym z ewentualnym wywiązaniem się z obowiązków, które może nałożyć na ECN Generalny Inspektor Sanitarny na 
mocy przepisów art. 8a ust 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. Odbiorcami zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa,  

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 dni od ich zebrania.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez KPT, każdej osobie przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do 
danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia (w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1  
z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO ), prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania 

7. Aby zrealizować swoje prawa należy zwrócić się do ECN z odpowiednim wnioskiem na dane podane w pkt. 1 lub 2 

8. Każdej osobie, która uzna, że administrator przetwarza jej dane w sposób naruszający przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Skutkiem ich nie podania może być odmowa wstępu na teren wystawy. 

10. Dane osobowe zebrane w niniejszym oświadczeniu nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu. 
 

* Dotyczy osób mających pod opieką osoby małoletnie. 
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