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Regulamin Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu  

w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, powszechnie obowiązujących przepisów, a także wytycznych 

MKiDN 

 
 

1. Obiekt Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Zalesie 4, zwany dalej „TOEE”, 
czynny jest w godzinach  9.00-16.00 

2. W budynku TOEE może jednorazowo przebywać maksymalnie 6 osób zwiedzających (zarówno 
osoby dorosłe jak i małoletnie). Na terenie zielonym TOEE przyległym do budynku może 
jednorazowo przebywać maksymalnie 6 osób zwiedzających (zarówno osoby dorosłe jak i 
małoletnie), tym na terenie Ogrodu Zmysłów jednorazowo może przebywać 5 osób (zarówno 
osoby dorosłe jak i małoletnie).  

3. Osoby odwiedzające TOEE, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, zobowiązane są realizowania 
obowiązku zakrywania 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) ust i nosa.  

4. Obowiązku określonego w pkt 3 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 nie jest wymagane.  

5. Przerwa między grupami uczestniczącymi w warsztatach z zakresu edukacji ekologicznej w 
TOEE trwa 1 godzinę, w czasie której trwa wentylacja całego budynku z dezynfekcją 
eksponatów znajdujących się w nim. Przerwa między wizytami osób indywidualnych w TOEE 
trwa 15 minut, w czasie której trwa wentylacja całego budynku z dezynfekcją eksponatów 
znajdujących się w nim. 

6. Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej w budynku TOEE, tylko w obecności instruktora 
TOEE, odbywają się przy zastosowaniu wskaźnika, według którego, na jednego uczestnika 
musi przypadać co najmniej 4m2. 

7. Możliwe jest prowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej na terenie zielonym 
TOEE przyległym do budynku, tylko w obecności instruktora TOEE, przy zachowaniu min. 2 
metrów odległości między uczestnikami.  

8. W Sali Mokrej oraz Sali Suchej możliwe jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji 
ekologicznej, tylko w obecności instruktora TOEE. Maksymalnie uczestniczyć w nich może 5 
osób, z zachowaniem 2 metrów odległości między uczestnikami. Warsztaty będą się odbywać 
przy zachowaniu dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z 
osobami, które je użytkują. 

9. W Sali Konferencyjnej, możliwe jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji 
ekologicznej, tylko w obecności instruktora TOEE. Maksymalnie uczestniczyć w nich może 5 
osób, z zachowaniem 2 metrów odległości między uczestnikami. Warsztaty będą się odbywać 
przy zachowaniu dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z 
osobami, które je użytkują. 

10. W holu TOEE jednorazowo może przebywać 6 osób, przy zachowaniu 2 metrów odległości 
między zwiedzającymi.  

11. Przed wejściem do TOEE każdy odwiedzający jest zobowiązany do podania pracownikowi 
TOEE swoich danych osobowych i kontaktowych (imię, nazwisko oraz aktualny numer 
telefonu). Dane te będą wykorzystywane jedynie w przypadku, gdyby stwierdzono zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 u osoby odwiedzającej TOEE lub u pracownika TOEE. Dane osobowe, 
po ich uzyskaniu, będą przechowywane przez TOEE przez 2 tygodnie.   

12. Wchodząc do TOEE zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk.  
13. TOEE zapewnia zwiedzającym środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne oraz mydło). 
14. W TOEE zamieszczono instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące mycia i dezynfekcji rąk, 

zakładania i zdejmowania rękawiczek oraz zakładania i zdejmowania maseczek. 
15. W toalecie w TOEE jednorazowo może przebywać jedna osoba. W wypadku osoby małoletniej 

możliwa jest opieka jednej osoby dorosłej.   
16. TOEE zapewnia sprzęt i środki do sprzątania, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania 

powierzchni dotykowych oraz powierzchni płaskich. Prowadzony jest monitoring codziennych 
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prac porządkowych.  
17. W TOEE nie funkcjonuje szatnia.  
18. Na terenie zielonym przyległym do budynku TOEE nie funkcjonuje plac zabaw oraz Ogród 

Wody.  
19. W budynku TOEE do dyspozycji osób indywidualnych są wyłącznie: Sala Ekosystemów, Sala 

Zjawisk oraz doświadczenia z fizyki znajdujące się na korytarzach. Sala Mokra, Sala Sucha , 
Sala Konferencyjna są wyłącznie do dyspozycji instruktorów TOEE.  

20. W TOEE wyodrębnione zostało pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę, w 
przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

21. Regulamin sanitarny widnieje również na stronie internetowej www.toee.pl oraz na Facebooku 
TOEE. 

22. Każdy odwiedzający jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym regulaminem i 
bezwzględnym przestrzeganiem go.  

http://www.toee.pl/

