
 

 

 

 

 

Zasady realizacji wsparcia w projekcie „Aktywni 30+” w trakcie epidemii 

COVID- 19 

 

1. Projektodawca oraz Uczestnik/czka Projektu w ramach możliwości zobowiązują się do 

przestrzegania wytycznych dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  w 

trakcie epidemii COVID-19. 

2. Miejsce realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach możliwości Projektodawcy zostanie 

przeorganizowane tak, aby: 

a. układ przestrzenny zapewniał zwiększoną fizyczną odległość między uczestnikami 

szkolenia (min. 2 metry) 

b. uniemożliwiał samodzielny wybór miejsca/krzesła przez Uczestnika/Uczestniczkę 

Projektu – specjalne oznakowanie i przypisanie do danej osoby). 

3. W miejscu realizacji wsparcia zapewniona będzie odpowiednia liczba dozowników z płynem do 

dezynfekcji rąk dostępnych dla Uczestnika/ów Projektu. 

4. Powierzchnie wspólne w ramach możliwości Projektodawcy będą czyszczone poprzez 

regularną dezynfekcję w miejscu realizacji wsparcia. 

5. W pomieszczeniach utrzymywana będzie dobra wentylacja poprzez częste wietrzenie 

pomieszczenia, w której odbywa się wsparcie. 

6. Umieszczona zostanie w widocznym miejscu przed wejściem na teren szkolenia instrukcja dot. 

mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk. 

7. W ramach możliwości zapewnione będzie bezdotykowe wejście na miejsce realizacji wsparcia 

(np. otwarcie na stałe i zablokowanie drzwi). 

8. W ramach możliwości ograniczona zostanie możliwość kontaktu osób wchodzących i 

wychodzących, ograniczenie możliwości zbierania się uczestników w ciągach komunikacyjnych 

w sposób uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego dystansu. 

9. W ramach możliwości Projektodawcy zapewnienie funkcjonowania ogólnodostępnych toalet 

dla uczestników / pracowników form wsparcia zgodnie z poniższymi zaleceniami: 

a. Należy zapewnić płynne mydło, płyn do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowe 

papierowe. 

b. Należy wywiesić instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, 

zdejmowania i zakładania maseczki oraz instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk. 

c. Zakaz używania suszarek do rąk. 

d. Należy wywiesić oraz zastosować oznaczenia na podłodze przypominające  o zasadzie 

2 metrów odstępu pomiędzy osobami oczekującymi na skorzystanie  z 

ogólnodostępnych toalet. 

e. W ramach możliwości zapewnione zostanie bezdotykowe wejścia do 

ogólnodostępnych toalet (np. otwarcie na stałe i zablokowanie drzwi). 



f. Kontrola dostępu pod kątem osób, chcących skorzystać z ogólnodostępnych toalet 

(maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w ogólnodostępnym 

pomieszczeniu toalety równa się ilości dostępnych kabin / pisuarów). 

10. W ramach możliwości Projektodawcy wyznaczenie i przygotowania (m.in. wyposażonego  w 

środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia, lub pokoju, w którym 

będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych. 

11. W łatwo dostępnym miejscu umieszczone będą potrzebne numerów telefonów do powiatowej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych. 

12. W ramach możliwości Projektodawcy dezynfekcja elementów sprzętowych udostępnianych 

uczestnikom szkolenia (np. krzesło, stolik, flipchart itp.) po każdej formie wsparcia. 

13. Projektodawca zobowiązuje się do poinstruowania Uczestnika/czki Projektu, że w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, 

powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora 

Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach. 

14. Projektodawca poinstruuje Uczestnika/czki Projektu  o obowiązkowym stosowaniu środków 

ochrony osobistej - maseczek / przyłbic  i jednorazowych rękawiczek w trakcie realizacji form 

wsparcia. 

15. Zapewnienie przez Projektodawcę w ramach możliwości w miejscu realizacji form wsparcia 

odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej w przypadku braku ich posiadania przez 

Uczestnika/czki Projektu. 

16. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do obowiązkowego umycia rąk przed rozpoczęciem 

udziału w formie wsparcia lub dezynfekcji rąk środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

17. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz 

rękawice ochronne podczas trwania form wsparcia. 

18. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się zachować bezpieczną odległość od rozmówcy  

(rekomendowane są 2 metry). 

19. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z 

mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie 

środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

20. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym 

łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć 

ręce. 

21. Uczestnik/czka Projektu w  ramach możliwości nie powinien dotykać dłońmi okolic twarzy, 

zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

22. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się w przypadku wystąpienia niepokojących objawów  w 

dniu realizacji danej formy wsparcia nie przychodzić na zajęcia, zostać w domu, postępować 

zgodnie  z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i 

skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112  i 

poinformować o swoich objawach. 

23. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

bezzwłocznie powiadomić o tym Projektodawcę. 

24. Uczestnik/czka Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych 

kontaktowych w przypadku stwierdzenia u uczestnika/uczestników formy wsparcia bądź 

pracownika/ów zakażenia koronawirusem. 


