REGULAMIN BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA
w szkoleniach organizowanych w okresie zwalczania epidemii COVID-19
dalej „Regulamin”
W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz
wywoływanego nim wirusa COVID-19 oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz
innym osobom zaangażowanym w organizację szkoleń na terenie siedziby Induprogress
Urbanowicz Kiełczewski Zamojski sp. j. przy ul. Trakt Lubelski 404 w Warszawie,
wprowadzone zostają zasady bezpiecznego uczestnictwa w szkoleniach, które przygotowano
na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
§1
Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez Induprogress
Urbanowicz Kiełczewski Zamojski sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski
404 (04-667 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000596813, NIP
9522087281, REGON 142303087 (dalej „Organizator”).
§2
1. Szkolenia odbywają się w grupach zajęciowych o liczbie Uczestników zależnej od miejsca
szkolenia takiej, aby zapewnić między Uczestnikami bezpieczną odległość (co najmniej 1,5
m);
2. Każdy Uczestnik we własnym zakresie ma obowiązek posiadać jednorazową maseczkę
oraz parę rękawiczek jednorazowych;
3. Przy wejściu do obiektu, w którym odbywa się szkolenie oraz we wszystkich salach
szkoleniowych dostępny jest płyn do dezynfekcji rąk;
4. Przy wejściu do obiektu, w którym odbywa się szkolenie każdy Uczestnik poddawany jest
bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała – osoby czekające w kolejce do pomiaru
powinny zachować między sobą bezpieczny odstęp (co najmniej 1,5 m);
5. Sale szkoleniowe są regularnie wietrzone;
6. Powierzchnie dotykowe (tj. stoliki, krzesła, klamki, poręcze, włączniki świateł) są
dezynfekowane przed każdym szkoleniem;
7. W czasie zajęć praktycznych wymagających użycia artykułów biurowych, Uczestnicy
stosują rękawiczki jednorazowe, a artykuły biurowe są dezynfekowane po każdym użyciu;
8. Zrezygnowano z serwowania bufetu kawowego oraz poczęstunku dla Uczestników;
8*. Uczestnicy otrzymają od Organizatora butelkę wody mineralnej. W przypadku napojów
ciepłych w postaci kawy/herbaty zostaną one udostępnione na wyraźne żądanie Uczestnika w
jednorazowym kubku.
9*. Poczęstunek ciepły serwowany będzie w formie cateringu, w ramach którego każdy z
Uczestników otrzyma zabezpieczone pudełko z poczęstunkiem.

§3
1. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie oświadczenia przygotowanego
przez Organizatora (dalej „Oświadczenie” stanowiące Załącznik nr 1);
Uczestnik, który odmówi wypełnienia Oświadczenia oraz Uczestnik, który nie może podpisać
Oświadczenia z powodu tego, że:
1) w okresie ostatnich 14 dni przebywał za granicą Polski;
2) w okresie ostatnich 14 dni miał świadomy kontakt z osobą, która przebywała za granicą
Polski, osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osobą objętą
kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 05
grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
3) występują u niego lub u jego domownika objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2
(gorączka, kaszel, uczucie duszności, bóle mięśni, utrata smaku, utrata powonienia);
- nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu. W takim przypadku Uczestnik nie zostanie
obciążony kosztami uczestnictwa w szkoleniu.
Oświadczenie posłuży Organizatorowi do ustalenia listy obecności podczas szkolenia oraz
sporządzenia zaświadczenia o odbytym szkoleniu;
2. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest poddanie się przez Uczestnika
bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała – bezdotykowy pomiar temperatury ciała
wykonywany jest przed wejściem do budynku, w którym odbywa się szkolenie, przy
zachowaniu wszystkich reguł ostrożności oraz prywatności uczestnika. Organizator nie
odnotowuje wyników z wykonanych pomiarów temperatury ciała uczestników.
W przypadku stwierdzenia u Uczestnika temperatury ciała powyżej 38°C lub wyraźnych
oznak zakażenia COVID-19 (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu),
Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w szkoleniu, o czym zostanie poinformowany przy
zachowaniu wszystkich reguł ostrożności oraz prywatności uczestnika. W takim przypadku
Uczestnik nie zostanie obciążony kosztami uczestnictwa w szkoleniu.
§4
1. Uczestnicy mają obowiązek ograniczyć do minimum bezpośredni kontakt z innymi
uczestnikami oraz innymi osobami w budynku, w którym odbywa się szkolenie w
szczególności w zakresie podawania ręki na przywitanie lub pożegnanie;
2. Uczestnicy mają obowiązek poruszać się jedynie w obrębie wyznaczonej drogi
prowadzącej do sali szkoleniowej, sali szkoleniowej, udostępnionej i przylegającej do sali
szkoleniowej toalety. W żadnym wypadku nie są uprawnieni do poruszania się po innych
pomieszczeniach w obrębie siedziby Organizatora.
3. Uczestnicy mają obowiązek zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m od innych
uczestników i pozostałych osób;
4. Uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku oraz na salę
szkoleniową;

5. Uczestnicy zobowiązani są do zakrycia usta i nosa w budynku, w którym odbywa się
szkolenie. Uczestnicy posiadający zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do
korzystania z maseczek ochronnych, są obowiązani do zapewnienia przyłbicy we własnym
zakresie oraz okazania zaświadczenia na żądanie Organizatora.
6. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania osoby prowadzącej szkolenie o
pogorszeniu swojego samopoczucia lub stwierdzeniu u siebie objawów COVID-19, ma
również obowiązek postępowania zgodnie z poleceniami tej osoby.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów § 4 pkt. 1-6 przez Uczestnika, Uczestnik ten
zostanie wyproszony ze szkolenia przez Organizatora lub osobę prowadzącą szkolenie. W
takim przypadku Uczestnik zostanie obciążony kosztami uczestnictwa w szkoleniu.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują wytyczne Głównego
Inspektora Sanitarnego, dostępne pod adresem www.gov.pl/web/gis
2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020 r. do odwołania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu

