
 
Regulamin udziału w grupowych spotkaniach organizowanych w okresie 

obowiązywania obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 

 

Regulamin przygotowano w celu wdrożenia procedur zwiększających bezpieczeństwo 
uczestników/czek spotkań, osób prowadzących spotkania oraz obsługi spotkań. 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa: Zasady obowiązujące uczestników/czki spotkań 

Uczestnicy/czki: 

1. Są zdrowi/e w dniu rozpoczęcia spotkania oraz nie zamieszkiwali/ły z osobą przebywającą 
na kwarantannie i nie mieli/miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 
dni przez rozpoczęciem pobytu na spotkaniu bezpośrednich, co stwierdza się na 
podstawie oświadczenia uczestnika/czki.  

2. Są przygotowani/ne do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa 
związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem 
wzmożonych zasad higieny, w tym odkażania/ mycia rąk.  

3. Są zaopatrzeni/ne w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na 
spotkaniu. 

4. Jeżeli uczestnik/czka choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go/ją na cięższy 
przebieg zakażenia, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie 
zgłaszania udziału.  

5. Wrażają zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury ciała przez pracownika projektu 
przed rozpoczęciem spotkania. 

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pobytu 

Warunki zakwaterowania: 

1. Pobyt uczestników/czek spotkań będzie organizowany w obiektach, spełniających warunki 
bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności 
publicznej, spełnienie wytycznych MZ, GIS, MEN związanych ze stanem epidemii). 

2. Organizator spotkania zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, 
że liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 2/3 osób przy 
zachowaniu 4 m² powierzchni noclegowej na 1 osobę.  

3. Obiekt, w którym organizowane jest spotkanie musi dysponować infrastrukturą 
umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie 
choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej. 

4. Liczba osób przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi być 
dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas 
prowadzenia debaty. 

5. Dystans społeczny musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.  

6. Organizator spotkania zapewnia zapasowe, indywidualne środki ochrony osobistej oraz 
środki higieniczne w ilości wystarczającej dla uczestników.  

7. Uczestnicy/czki spotkania będą mieć zapewnioną możliwość mycia rąk mydłem i wodą 
oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą 
bezpieczeństwo i zachowanie wzmożonych rygorów sanitarnych związanych z epidemią.  



8. Gospodarz obiektu zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej 
wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych powinny 
znajdować się informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. 
Zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace 
porządkowe na terenie miejsca wypoczynku. 

Transport uczestników: 

1. Dojazd na miejsce pobytu i spotkania może odbywać się transportem zorganizowanym 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w których mowa w szczególności o ograniczeniach 
liczby pasażerów w pojeździe oraz zabezpieczeniach indywidualnych.  

2. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących 
ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi. 

3. Zbiórka przed wyjazdem zorganizowana będzie w miejscu zapewniającym przestrzeń dla 
zachowania dystansu społecznego. 

Organizacja i przebieg spotkania 

1. Organizator spotkania zapewnia przeszkoloną obsługę spotkania w zakresie 
obowiązujących procedur związanych z epidemią i odpowiedzialnością za bezpieczny 
pobyt uczestników. 

2. Program spotkania realizowany będzie w salach spełniających wymogi bezpieczeństwa 
tzn. minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza 
niż 4 m kw. na 1 osobę.  

3. Pomieszczenie/enia do prowadzenia zajęć będą regularnie wietrzone, sprzątane 
i dezynfekowane. 

4. W trakcie pobytu należy ograniczyć do minimum wyjścia do miejsc publicznych, w tym 
zwiedzanie obiektów publicznych. 

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika lub 
obsługi spotkania 

1. Obsługa spotkania lub inna, wskazana osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika 
spotkania lub kadry lub innej osoby, w tym pracownika obiektu, w którym organizowane 
jest spotkanie, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 
niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się 
telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, 
a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje 
o możliwości zakażenia koronawirusem. 

2. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły 
niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie 
dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie 
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).  

3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym 
przypadkiem.  

4. Osoby sprawujące opiekę nad uczestnikami spotkania, powinny zostać poinstruowana 
przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia 
zakażenia koronawirusem w trakcie pobytu na spotkaniu, w tym o konieczności 
powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.  



5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego 
i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://gis.gov.pl/ lub 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/,a także obowiązujących przepisów prawa. 

IV. Higiena: 

1. Obsługa i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem. 

2. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych 
– poręczy, klamek, blatów, włączników. 

3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet. 

4. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do 
dezynfekcji. 

V. Osoby sprawujące opiekę nad uczestnikami spotkań  

1. Wszystkie osoby zapewniające realizację programu spotykań (w tym trener/ka, 
opiekun/owie, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub 
innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed 
rozpoczęciem warsztatów nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub 
w izolacji w warunkach domowych. 

2. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu będą zaznajomione z procedurą 
postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na 
COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.  

VI. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia 
koronawirusem 

1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie 
stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały 
kontakt z zakażonym. 

2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz 
(ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba 
była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie 
wizyty. 

VII. Załączniki – instrukcje: 

1. Oświadczenie uczestnika/czki projektu  
2. Instrukcje: 

a) mycia rąk  
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

b) dezynfekcji rąk 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

c) prawidłowego zdejmowania maseczki 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-
rekawice/ 

 

https://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

