ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
PODCZAS SZKOLEŃ STACJONARNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CONLEA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Gdańsk, dnia [__] 2020 roku
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa, higieny i komfortu uczestnictwa w szkoleniach
organizowanych przez Conlea Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a także w dbałości o najwyższy
standard świadczonych przez naszą firmę usług, pragniemy poinformować, że jako jednostka
organizująca szkolenia w trybie stacjonarnym, podjęliśmy szereg działań mających ograniczyć ryzyko
zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród uczestników szkoleń.
Poniższy dokument zawiera spis środków prewencyjnych mających na celu uchronienie uczestników
szkoleń przed zarażeniem SARS-CoV-2:

Zapewnienie bezpieczeństwa w budynku:
•
•
•
•

•
•

w ciągach komunikacyjnych zostały zamontowane dystrybutory płynu do dezynfekcji rąk,
które należy stosować po każdorazowym wejściu do budynku
wymagane jest noszenie maseczki lub innej osłony dróg oddechowych przy przemieszczaniu
się w częściach wspólnych budynku
z windy mogą korzystać max. 2 osoby
system wentylacji w budynku pracuje w systemie ciągłym 24 godziny na dobę zapewniając
3 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny zarówno w pomieszczeniach jak i w częściach
wspólnych
serwis sprzątający cyklicznie dezynfekuje klamki, włączniki, uchwyty, a także blaty i biurka
w przestrzeni coworkingu
wstęp do budynku, w którym odbywa się szkolenie jest dozwolony wyłącznie dla
pracowników najemców oraz osób uprzednio zgłoszonym (goście)

Zapewnienie bezpieczeństwa w sali szkoleniowej:
•
•
•
•
•
•
•
•

w sali zostały zastosowane 2 m odległości między siedziskami
do dyspozycji uczestników szkolenia są maseczki, płyny do dezynfekcji oraz rękawiczki
jednorazowe
nasze sale szkoleniowe, w szczególności stoły i ławki, są codziennie dezynfekowane
pracownicy obsługujący spotkanie obowiązani są do noszenia osłony nosa i ust,
ewentualnie przyłbic oraz rękawic ochronnych podczas wykonywania obowiązków
przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy mogą zostać poproszeni o wypełnienie ankiety
dotyczącej COVID19
każdy z uczestników w ramach przerwy kawowej otrzyma jednorazowe naczynia oraz
słodki poczęstunek w oryginalnie zapakowanym opakowaniu
uczestnicy spotkania mogą spożywać posiłki w miejscu spotkania jedynie przy
zachowaniu odpowiedniej odległości (min. 2 m dystansu pomiędzy siedziskami)
lunch obywał się będzie w restauracji lub sali szkoleniowej

•

trenerzy oraz pracownicy Conlea Sp. z o.o. zostali dokładnie przeszkoleni z powyższych
zasad

W trosce o bezpieczeństwo nasz wszystkich prosimy o bezwzględne stosowanie się do zasad
opisanych poniżej:

•
•
•
•

•
•
•
•

•

do budynku należy przyjść w maseczce bądź w innej osłonie nosa i ust i zdezynfekować
ręce przy wejściu
osoby, które będą uczestnikami szkolenia, będą zgłoszone na recepcję. Każdy uczestnik
otrzyma identyfikator upoważniający do wejścia na teren budynku – sali szkoleniowej
w każdym czasie należy zachowywać bezpieczną odległość od pozostałych uczestników
szkolenia (rekomendowane są 2 metry)
należy 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%)
podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak
najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce
należy starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
należy unikać kontaktu fizycznego z innymi uczestnikami – m.in. witamy się na odległość
bez podawania rąk
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania uczestnik 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
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w trakcie spotkania uczestnik powinien
niezwłocznie poinformować osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia

W związku z powyższymi informacjami, zastrzegamy sobie prawo do:

•
•

•
•

zmiany środków bezpieczeństwa wynikających z zaleceń lub decyzji właściwych organów
publicznych lub obowiązujących norm prawnych
niedopuszczenia do szkolenia lub egzaminu uczestnika, u którego występują objawy choroby
lub który objęty został obowiązkiem stosowania kwarantanny lub innego zalecenia
izolacyjnego w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 /COVID-19
poproszenia uczestnika o opuszczenie sali, gdy objawy zostaną zaobserwowane w trakcie
szkolenia lub egzaminu
wstrzymania realizacji szkolenia lub egzaminu w przypadku niestosowania się uczestnika do
zasad bezpieczeństwa pomimo uprzedniego monitu w tej sprawie

Wierzymy, że podjęcie powyższych czynności i działań zapobiegawczych zapewni komfort oraz
bezpieczeństwo uczestnikom szkoleń.

