
   

„Kompetencje kluczowe na start” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ W PROJEKCIE „Kompetencje kluczowe na start” W 

TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2 

 

Poniższe wdrożone procedury mają na celu: 

• zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników szkolenia oraz 

pracowników obsługujących szkolenie, 

• ograniczenie liczby kontaktów w miejscu szkolenia w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem 

zakażenia koronawirusem, 

• kompleksowe działania dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej  

i obowiązujących przepisów prawa. 

 

Postanowienia ogólne 

1. Uczestnik oraz organizator szkolenia będzie bezwzględnie przestrzegał ograniczeń. 

2. Uczestnik szkolenia oraz pracownicy obsługi mają obowiązek stosowania środków ochrony 

osobistej - maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie szkolenia, jak 

i na etapie jego przygotowania). 

3. W przypadku braku środków ochrony osobistej organizator będzie je zapewniał. 

4. Uczestnik ma obowiązek dezynfekować dłonie przed rozpoczęciem zajęć. Zaleca się również 

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%). 

5. Uczestnik zobowiązuje się zachować min. 2 metry odstępu od innych uczestników szkolenia 

oraz pracowników. 

6. Uczestnik zobowiązuje się podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. 

7. Pracownicy przejdą obowiązkowe szkolenie w  zakresie procedur przeciwdziałania COVID - 

19 zastosowanych przy organizacji szkolenia. 

8. Miejsce szkolenia zostanie przeorganizowane w następujący sposób: 

a) zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami szkolenia (min. 2 

metry odstępu) 



b) uniemożliwiający samodzielny wybór miejsca przez uczestnika szkolenia. Miejsca 

zostaną specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby. 

9. Zostaną zapewnione w miejscu realizacji szkolenia dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. 

10. Powierzchnie wspólne będą regularnie odkażane. 

11. Pomieszczenia, w których będą odbywały się szkolenia, będą wietrzone, przed i po szkoleniu 

oraz kompleksowo odkażane. 

12. Sale szkoleniowe będą otwarte w ramach możliwości zapewnienie bezdotykowego wejścia. 

13. Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w ogólnodostępnym 

pomieszczeniu toalety równa się ilości dostępnych kabin. W toaletach zostanie zapewnione: 

płynne mydło, płyny do dezynfekcji, ręczniki papierowe (zakaz używania suszarek do rąk).  

W toaletach oraz przed nimi należy stosować się do oznaczeń przypominających o zasadzie 2 

metrów odstępu. Zostanie również zwiększona częstotliwość sprzątania i dezynfekcji 

ogólnodostępnych toalet. 

14. Przechowywanie śmieci i odpadów będzie w pojemnikach zamkniętych, regularnie 

czyszczonych i dezynfekowanych. 

15. W przypadku pojawienia się objawów choroby u uczestnika lub pracownika, zostanie 

przygotowane specjalne pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę. 

Należy powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 

16. Uczestnik szkolenia w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania nie 

powinien na nie przychodzić. Uczestnik 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. 

17. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kontaktowych 

w przypadku stwierdzenia u któregoś z uczestników, lub pracowników, zakażenia 

koronawirusem. 

 


