Regulamin funkcjonowania Trasy Zwiedzania Browaru w Zwierzyńcu na czas Pandemii
COVID - 19 opracowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 792) oraz wytycznymi
Ministerstwa Rozwoju opracowanymi w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

I.

Definicje

Zarządzający – PERŁA Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie.
Pracownik/Przewodnik – osoba zatrudniona przez Zarządzającego Browarem
Zwierzyniec na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, pełniąca na Trasie
Zwiedzania Browaru obowiązki wskazane w w/w umowie.
Zwiedzający – osoba, która na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, posiada
prawo wstępu na Trasę Zwiedzania Browaru Zwierzyniec.
Trasa Zwiedzania Browaru Zwierzyniec – pomieszczenia zabytkowego budynku Browaru
w Zwierzyńcu udostępnione dla Zwiedzających na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie.

II.

Cele wdrażanego regulaminu

1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pracowników Trasy Zwiedzania
Browaru w Zwierzyńcu.
2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia Zwiedzających oraz innych osób z zewnątrz.
3. Ograniczenie liczby kontaktów pomiędzy osobami na terenie Browaru, w celu ochrony
przed ryzykiem zarażenia.
4. Podjęcie na terenie Browaru kompleksowych działań dostosowanych do aktualnego
etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają postanowień Regulaminu
zwiedzania Browaru Zwierzyniec. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego
Regulaminu i Regulaminu zwiedzania Browaru Zwierzyniec są ze sobą sprzeczne,
pierwszeństwo w stosowaniu mają postanowienia Regulaminu Zwiedzania Browaru
Zwierzyniec.

III.

Zapewnienie bezpieczeństwa Pracownikom Trasy Zwiedzania Browaru
Zwierzyniec

1. Pracownicy Trasy Zwiedzania dokonują samooceny stanu zdrowia przed pojawieniem

2.

3.

4.

5.

się
w
pracy
zgodnie
z
wytycznymi
zawartymi
na
stronie:
www.pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy.
Poleca się ograniczenie do minimum zadań i procesów wymagających ścisłej interakcji
między Pracownikami. Pracownicy komunikują się poprzez kontakt telefoniczny
i drogą e-mailową. W przypadku zadań i procesów wymagających interakcji tj. podczas
zmiany pracowników na stanowisku pracy zaleca się zwiększenie fizycznej odległości
między pracownikami do rekomendowanych 2 metrów i zachowanie szczególnego
bezpieczeństwa pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .
Stanowiska pracy wymagające bezpośredniego kontaktu ze Zwiedzającymi, takie jak
punkt odbioru cegiełek oraz degustacja piwa zostały odpowiednio zabezpieczone
i wyizolowane.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa Pracowników Trasy Zwiedzania oraz Pracowników
firm zewnętrznych przebywających bądź wykonujących w danym momencie na terenie
Trasy powierzone obowiązki poleca się stosownie do możliwości zaniechania lub
ograniczenie kontaktu bezpośredniego.
Poleca się jednoosobowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku
przewodnika. Przewodnik powinien być wyposażony i używać środków ochrony
indywidualnej, w tym masek lub przyłbic, rękawiczek oraz środków do dezynfekcji rąk.
Magazyn środków ochrony indywidualnej znajduje się w pomieszczeniu magazynowym
Pijalni Piwa Zwierzyniec.

IV.

Wytyczne dla Pracowników Trasy Zwiedzania Browaru Zwierzyniec.

1. Przed rozpoczęciem pracy poleca się Pracownikom obowiązkowe umycie rąk wodą
z mydłem i użycie środka dezynfekującego.
2. Podczas wykonywania obowiązków każdy Pracownik jest zobowiązany do zakrywania
ust i nosa oraz używania rękawic ochronnych.
3. Pracownicy są zobligowani do zachowywania bezpiecznej, rekomendowanej
odległości 2 metrów od rozmówcy i współpracowników.
4. Pracownikom zaleca się w trakcie pracy regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą
z mydłem lub dezynfekcję osuszonych dłoni dostępnym środkiem na bazie alkoholu
(min. 60%), zgodnie z instrukcjami.
5. Pracownicy nie powinni dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
a podczas kaszlu i kichania powinni zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –
po czym jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
6. Pracownicy są zobowiązani dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste
i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy; powinni regularnie poddawać
czyszczeniu i dezynfekcji następujące powierzchnie: słuchawki telefonu, klawiatury,
myszki, włączniki świateł, biurka oraz powierzchnie wspólne, z którymi stykają się
klienci: klamki do drzwi wejściowych, uchwyty, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

7. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zaleca się tam gdzie jest to możliwe,
wykorzystywanie do komunikacji środków komunikacji na odległość tj. telefonów,
poczty elektronicznej, itp.
8. Pracownicy powinni unikać dojazdów do miejsca pracy środkami komunikacji
publicznej.
9. Pracownicy są zobowiązani do zapoznania się i stosowania Procedury postępowania
w stosunku do osoby podejrzanej o COVID 19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem,
z dnia 13 marca 2020 roku.
V.

Zapewnienie bezpieczeństwa na Trasie Zwiedzania Browaru Zwierzyniec

1. Ze względów sanitarnych obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób mających
jednocześnie wstęp do Browaru z limitem do 15 osób (wliczając w to dzieci).
2. Zwiedzający zobowiązani są poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu
przestrzennego co najmniej 2 m.
3. Z obowiązku zachowania dystansu przestrzennego zwolnione mogą być:
a. pełniący opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą
z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się
samodzielnie,
b. osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.
4. Zarządzający wprowadza dla zwiedzających obowiązek dezynfekowania dłoni przy
wejściu do Browaru oraz przed degustacją piwa przy użyciu środków dezynfekcyjnych
zapewnionych przez Zarządzającego.
5. Przy wejściu na Trasę Zwiedzania Browaru oraz przy strefie degustacji piwa
umieszczone są dozowniki z płynem dezynfekującym oraz tablice przypominające
o podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa.
6. Zwiedzający mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części,
maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110,
284, 568 i 695).
7. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:
a. dziecka do ukończenia 4. roku życia,
b. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia,
całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności
intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby
mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie
orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
8. Odkrycie ust i nosa jest możliwe:
a. w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,
c. w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich
świadczenia,
d. w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.
9. Ze względów sanitarnych zabrania się dotykania eksponatów.

10. Z ekspozycji zostają wyłączone obiekty multimedialne z ekranami dotykowym.
11. Degustacja piwa odbywa się z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego.
12. Każdorazowo, po zakończonej wycieczce, stoliki oraz rollbar w strefie degustacji
zostają poddane dezynfekcji.
13. Po zakończonym dniu pracy, wszystkie pomieszczenia Trasy Zwiedzania udostępniane
Zwiedzającym są gruntownie sprzątane i dezynfekowane.
14. Zwiedzanie Browaru wymaga dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu.
15. Browar, ze względu na ograniczenie ilości osób mogących jednocześnie
w pomieszczeniach, nie zapewnia zwiedzania grupom i osobom nieposiadającym
rezerwacji.
16. Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzać Browar tylko pod opieką osób dorosłych.
17. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za zachowanie
podopiecznych oraz szkody będące wynikiem dokonanych przez osoby pozostające
pod ich opieką uszkodzeń lub zniszczeń eksponatów, urządzeń lub innych elementów
znajdujących się w obiekcie.
18. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń Przewodnika Trasy
Zwiedzania Browaru.
19. Zarządzający zastrzega sobie prawo wyłączenia ze zwiedzania części sal
ekspozycyjnych obiektu lub eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub
zniszczeniu.
20. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, Zwiedzający nie zostanie wpuszczony na
teren obiektu, Jednocześnie powinien jak najszybciej udać najbliższego oddziału
zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem
własnym lub powiadomienie 999 albo 112,
21. Zarządzający może odwołać zwiedzanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osób
przebywających na terenie Browaru. W takich sytuacjach zwiedzającym przysługuje
zwrot za Cegiełki.

VI.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na Trasie Zwiedzania
Browaru Zwierzyniec.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania stanu
epidemii i/lub uchylenia niniejszego Regulaminu

