
Regulamin szkoleń, warsztatów i spotkań realizowanych przez Korszeńskie 
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Otwarte Drzwi” w trakcie epidemii SARS-

CoV-2. 
 

  Korsze, 01.06.2021 r. 

1. Niniejszy regulamin będzie stosowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

wszystkich uczestników szkoleń/warsztatów/spotkań Korszeńskiego Stowarzyszenia Społeczno – 

Kulturalnego „Otwarte Drzwi”, łącznie z organizatorami i trenerami oraz obsługą, w miejscu, w 

którym odbywać się będzie spotkanie. 

2. Osobą ds. przeciwdziałania COVID-19, której zadaniem jest przygotowanie i wdrożenie wszystkich 

niezbędnych procedur dot. COVID-19 w trakcie niniejszego spotkania jest Tomasz Lenkowski. 

3. Na początku pierwszego dnia spotkania, wszyscy uczestnicy w miejscu jego realizacji wypełnią 

Ankietę o stanie zdrowia w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Prosimy o wcześniejsze przeczytanie 

ankiety (na końcu Regulaminu) i w przypadku odpowiedzi Tak, na którekolwiek w postawionych w 

niej pytań, prosimy o jak najszybszy kontakt z Tomaszem Lenkowskim (tomaszlenkowski@wp.pl). 

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów dzień przed lub w dniu rozpoczynającym 

spotkania nie należy na nie przyjeżdżać/przychodzić, należy pozostać w domu, postępować zgodnie z 

zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się 

niezwłoczni 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. 

O konieczności rezygnacji udziału w spotkaniu prosimy jak najszybciej poinformować Tomasza 

Lenkowskiego (tomaszlenkowski@wp.pl). 

5. Na początku każdego spotkania, przed wejściem do sali szkoleniowej osoba ds. przeciwdziałania 

COVID - 19 (patrz punkt 2.) termometrem bezdotykowym będzie sprawdzała temperaturę ciała 

każdego z uczestników. 

6. Przed wejściem na salę szkoleniową uczestnicy będą zobowiązani do każdorazowej dezynfekcji dłoni 

lub do korzystania z jednorazowych rękawiczek podczas całego spotkania. W sali szkoleniowej 

dostępna będzie odpowiednia liczba dozowników z płynem dezynfekującym dostępnych dla 

uczestników. 

7. Uczestnicy podczas przebywania w sali szkoleniowej zobowiązani będą do stosowania środków 

ochrony osobistej - maseczek.  

8. Podczas całego spotkania obowiązywał będzie wymóg zachowywania wymaganych odstępów 

między uczestnikami, tj. minimum 1,5 metra, zarówno podczas zajęć, przerw oraz podczas 

przemieszczania się w budynku, w którym realizowane jest szkolenie. 

9. W czasie zajęć krzesła ustawione będą w wymaganych odległościach, zostaną oznakowane i 

przypisane do danej osoby. 

10. Zaleca się by podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zużytą 

chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i dokładnie umyć ręce. 

11. Zaleca się unikania dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

12. W czasie spotkania, w przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem, osoba taka zostanie niezwłocznie odseparowana od reszty osób i 

skierowana do punktu medycznego lub wyznaczonego pomieszczenia. 



ANKIETA o stanie zdrowia w trakcie epidemii SARS-CoV-2 - Wzór 
dla uczestników spotkania, realizowanego przez Korszeńskie Stowarzyszenie 

Społeczno – Kulturalne „Otwarte Drzwi” 
 
 
 
 

 ....................................... , dnia .....................................  

 

Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………………………….. 

Zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo Państwa, oraz personelu medycznego prosimy o 
odpowiedzi na poniższe pytania. 

1. Czy w ciągu ostatnich 10 dni przebywał Pan/Pani za granicą w kraju wymienionym przez MSZ jako kraj, do 
którego odradza się podróże? 

TAK / NIE 
 
2. Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą w kraju wskazanym 
przez GIS jako kraj objęty ryzykiem transmisji koronawirusa? 

TAK / NIE 

 

3. Czy Pan/Pani lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym 
(kwarantanną)? 

TAK / NIE 

 

4. Czy obecnie występują u Pana/Pani objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle 
gardła, inne nietypowe)? 

TAK / NIE 

 

5. Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z 
domowników? 

TAK / NIE 

  

 

 

 

 

............................................................. 
                                                                                                                                               Czytelny podpis 


