INFORMACJE
W ZAKRESIE ORGANIZACJI KURSÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM COVID-19
PRZYGOTOWANE PRZEZ ON-ARCH
1. Poniższe wskazania określają warunki na jakich organizowane są kursy i szkolenia
organizowane przez „ON-ARCH” Barbara Szczęsna-Dyńska, NIP: 8461599424, REGON:
365308413, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego nr 25d lok. 53, 90-350 Łódź
(zwaną w dalszej części „Organizatorem”) w związku z wprowadzonym na terytorium RP
stanem epidemii wynikającym z występowania wirusa COVID-19.
2. Wskazania mają na celu zapewnienie bezpiecznego przebiegu kursów oraz szkoleń
prowadzonych przez Organizatora na rzecz uczestników. Wskazania mają również na celu
zapewnienie przebiegu kursów w zgodzie z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się
do wprowadzonego stanu epidemii.
3. W trakcie trwania kursów Organizator zapewnia salę oraz rozkład miejsc w taki sposób,
by na jedną osobę przypadało co najmniej 2,5 m2 przestrzeni, z wyłączeniem ewentualnej
obsługi.
4. Układ przestrzenny podczas kursu (tzw. set-up, tj. m.in. ustawienie krzeseł, stołów etc.)
jest organizowany w sposób zapewniający zwiększenie ﬁzycznej odległości między
uczestnikami kursu na poziomie min. 1,5 metra;
5. Organizator każdorazowo dąży do tego, by zapewnić salę oraz jej układ przestrzenny
znacząco przewyższający minimalne limity odległości oraz powierzchni określone
powyżej. W przypadku kursu z udziałem 10 uczestników sale mają minimów 25-30 m2
powierzchni, a Organizator dąży do zapewnienia sali o powierzchni 50-60 m2.
6. W salach oraz przed wejściem do sal Organizator zapewnia środki dezynfekujące dla
uczestników kursu.
7. Przed rozpoczęciem danych zajęć podczas kursu dezynfekcji podlegają sale, a zwłaszcza
stoliki, krzesła, klamki i uchwyty i inne przedmioty często używane na sali zajęciowej.
8. Sale wykładowe będą w miarę istniejących możliwości wentylowane przed oraz w trakcie
ewentualnych przerw w odbywaniu kursu.

9. Uczestnicy są zobowiązani w trakcie przemieszczania się w budynku, w którym odbywa
się kurs oraz na sali wykładowej do zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej
części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Uczestnicy nie są zobowiązani
do zakrywania ust i nosa po zajęciu miejsca w trakcie trwania kursu, chyba że wymagany
będzie bezpośredni kontakt z innym uczestnikiem, osobą prowadzącą szkolenie bądź
obsługą.
10. Do zakrywania ust i nosa nie są zobowiązane osoby, które nie mogą zapewniać zakrycia ze
względów zdrowotnych.
11. Przed rozpoczęciem zajęć w ramach danego cyklu kursu uczestnik powinien wypełnić –
według załączonego wzoru – ankietę bezpieczeństwa sanitarnego, a w przypadku
występowania zdarzeń lub objawów, wskazanych w ankiecie, jest zobowiązany
dodatkowo poinformować o tym prowadzącego kurs.
12. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów, uczestnik powinien
wstrzymać się od udziału w kursie, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z
lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
13. W sytuacji zwiększenia zagrożenia epidemicznego, w szczególności objęcia miejsca
odbywania kursu tzw. obszarem czerwonym albo żółtym w rozumieniu Rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), jak również
wprowadzenia dodatkowych obostrzeń związanych ze stanem epidemii, Organizator
może zaproponować dla osób chętnych zmianę formy na zdalną (online), z
uwzględnieniem zasad odbywania kursu w formie zdalnej określonych w Regulaminie
obowiązującym u Organizatora. Organizator jest również uprawniony do wstrzymania
odbywania kursu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej aż do
odwołania i powrócić do ich ponownej realizacji w formie stacjonarnej po odblokowaniu
zagrożonego obszaru. O zmianie formy odbywania kursu bądź wstrzymaniu jego
odbywania Organizator niezwłocznie informuje uczestników.

„ON-ARCH” Barbara Szczęsna-Dyńska, NIP: 8461599424

Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………..
Zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz osób prowadzących zajęcia, prosimy
o odpowiedź na następujące pytania:

Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał Pan/Pani/dziecko/podopieczny poza granicami kraju w rejonach,
w których zostały wprowadzone obostrzenia z powody podwyższonego wskaźnika zakażeń koronawirusem
SARS-COV-2?

TAK

NIE

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem
SARS-COV-2?

TAK

NIE

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

TAK

NIE

Czy aktualnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego poniższe objawy infekcji:
1. GORĄCZKA

TAK

NIE

2. KASZEL

TAK

NIE

3. DUSZNOŚCI

TAK

NIE

4. BÓL MIĘSNI

TAK

NIE

5. BÓŁ GARDŁA

TAK

NIE

6. Inne nietypowe objawy: ...............................................................................................................................

dnia ...................... 2020 r.

Podpis Uczestnika: ..............................................................

