
 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/2020 

 

Wprowadzenia zasad funkcjonowania Centrum Nauki Kopernik w czasie stanu 
epidemii COVID-19 

W związku z wejściem w życie w dniu 8 sierpnia 2020 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020.1356), wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększenie liczby zwiedzających do 900 osób odwiedzających wystawy, do 300 osób na dachu 
(limity dotyczą liczby zwiedzających, przebywających w tym samym czasie, w przestrzeniach 
Centrum Nauki Kopernik). 

2. Organizacja wydarzeń w Centrum konferencyjnym zgodnie z limitem 50% miejsc siedzących  
– od 56 do 176 osób w zależności od sali (uchylono limit 150 osób) w przypadku braku 
wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2,5 m pomiędzy widzami lub 
słuchaczami. 

Strefa wejścia to niebiletowana przestrzeń znajdująca się przed kasami i bramkami (hol, foyer)  
– 75 osób.  

Przestrzeń wystaw podzielona na 6 stref, w których monitorowana jest liczba zwiedzających: 

Parter  

a. Wystawa Czasowa (830 m2) – 130 osób 

b. Bzzz! (323 m2) – 50 osób 

c. Re:generacja (1116 m2) – 165 osób 

d. Agora (1003 m2) – 120 osób 

Piętro  

a. Strefa Eksperymentowania – wschód (1308 m2) – 180 osób (w tym Pawilon Pomarańczowy  
– 40 osób) 

b. Strefa Eksperymentowania – zachód (960 m2) – 145 osób (w tym Pawilon – 7 osób) 

c. Majsternia (znajdująca się na terenie Strefy Eksperymentowania – zachód, 139 m2) – 10 osób  

d. Teatr Wysokich Napięć (84 m2) – 10 osób 

Laboratoria 

a. chemiczne (75 m2) – 8 osób  

b. biologiczne (73 m2) – 8 osób 

c. fizyczne (73 m2) – 8 osób 

d. robotyczne (67 m2) – 8 osób 

Sala planetarium  

a. udostępnienie widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc (139 krzeseł) – 70 osób 

Centrum konferencyjne  

a. sala audytoryjna (455 m2, 280 krzeseł) – 140 osób 

b. sala Foyer (140 m2) – 56 osób 

c. sala konferencyjna ( 440 m2 ) – 176 osób 

d. sala kawiarnia (200m2 ) – 80 osób 
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3. Przekształcenie przestrzeni laboratoriów w „samoobsługowe stacje doświadczalne”. 

W tym samym czasie otwarte będą dwa z czterech laboratoriów. Naprzemiennie będą stosowane dwie 
opcje otwarcia - pary laboratorium biologiczne i chemiczne oraz robotyczne i fizyczne. 

Laboratoria będą otwarte cyklicznie, łącznie przez ok. 7 godzin dziennie: 

I tura: 10:30 – 13:45  

II tura: 14:15 – 17:30 

Laboratoria będą otwarte od poniedziałku do niedzieli, z wyłączeniem co drugiego poniedziałku 
(jednego technicznego i jednego dodatkowego). 

W każdym laboratorium będą znajdowały się 3-4 stanowiska (po 1 przy każdym stole), ustawione tak, 
by zachować odległość 2m między osobami wykonującymi doświadczenie. Do każdego stanowiska 
może podejść 1 osoba lub maksymalnie 3 osoby spokrewnione. Przed wejściem do laboratorium 
zwiedzający będą dezynfekować ręce. Przez cały czas trwania aktywności w laboratoriach będą otwarte 
drzwi. 

Przed i po każdej turze, będzie 30-minutowa przerwa techniczna na przygotowanie 
i dezynfekcję.  W przerwie technicznej między turami, będzie czas na uzupełnienie sprzętu i zamianę 
laboratorium.  

Laboratoria zostaną otwarte jako „stacje doświadczalne”. Pracować tam będą 3 osoby – dwóch  
laborantów (jeden na każde laboratorium) oraz osoba odpowiedzialna za przegląd i porządkowanie 
materiałów do zajęć oraz opracowanie programu nowych zajęć. 

Na stołach będą rozstawione stacje doświadczalne, wyposażone w odpowiedni sprzęt i materiały, 
wskazówki lub instrukcje. Dodatkowe informacje wyjaśniające doświadczenia lub zjawiska pozwolą na 
samodzielne wykonywanie doświadczeń. Jednorazowo będzie można przeprowadzić tylko jedno 
doświadczenie, które będzie trwało od około 5 do 10 minut. Stacje doświadczalne będą pełniły rolę 
samoobsługowych stanowisk. Laborant będzie odpowiadał za całą przestrzeń laboratorium i reagował 
w razie potrzeby.  

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
wprowadza się następujące zmiany: 

 

4. Zwiedzający Centrum Nauki Kopernik, uczestnicy seansów w Planetarium oraz klienci 
Centrum konferencyjnego zobowiązani są do prawidłowego noszenia osłony ust i nosa.  

Nie stosuje się w przypadku: 

a. dzieci do ukończenia 4. roku życia,  

b. osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń 
psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub 
głębokim,  

c. osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub 
odkryciu ust lub nosa. 

Na żądanie pracownika CNK, osoba powołująca się na wyjątki wymienione w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r., zobowiązana jest do pisemnego 
oświadczenia o spełnianiu przesłanek wyłączających obowiązek prawny zakrywania ust i 
nosa.  

Odmowa podporządkowania się powyższym regulacjom, równoznaczna jest z rezygnacją 
z możliwości zwiedzania CNK lub udziału w seansie w Planetarium, bez prawa żądania 
zwrotu należności za bilet. 

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:  

a. konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,  

b. umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą. 
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5. Zasady funkcjonowania Centrum Nauki Kopernik w przypadku wprowadzenia dodatkowych 
regionalnych obostrzeń (tzw. strefy żółte i czerwone). 

W dniu 8 sierpnia 2020 r. wyodrębniono z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2 strefy. Strefa żółta, 
gdzie w ostatnich 14 dniach wskaźnik zapadalności na COVID-19 zgodnie z danymi ECDC wynosił 
od 6 do 12. Strefa czerwona, gdzie w ostatnich 14 dniach wskaźnik zapadalności na COVID-19 
zgodnie z danymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wynosił 
powyżej 12. W związku z tym na obszarze ww. stref będą obowiązywały, poza ograniczeniami 
przewidzianymi dla całości terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dalej idące zakazy i nakazy oraz 
większe ograniczenia niż na pozostałym obszarze kraju. 

Lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia będzie poddawana bieżącej analizie 
i będzie się zmieniać. Będzie modyfikowana dwa razy w tygodniu.  

Strefa żółta  

Sala planetarium  

a. udostępnienie widzom nie więcej niż 25% liczby miejsc (139 krzeseł) – 35 osób 

Centrum konferencyjne (50% miejsc siedzących lub 1 osoba na 4 m2) 

a. sala audytoryjna (455 m2, 280 krzeseł) – 140 osób 

b. sala Foyer (140 m2) – 35 osób 

c. sala konferencyjna ( 440 m2 ) – 110 osób 

d. sala kawiarnia (200m2 ) – 50 osób 

Wydarzenia kulturalne w pomieszczeniach – 25%  publiczności 

Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju – do 100 osób 

Strefa czerwona  

Zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej 
z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności 
w dziale 90.0). 

 

 

…………………………..……………………………………… 

(podpis Dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik) 

 


