PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
w trakcie szkoleń pn. Wsparcie opiekunów faktycznych realizowanych w ramach projektu
Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny
w Gminie Ciasna
obowiązujące w trakcie epidemii COVID-19
Celem opracowania procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się podczas szkoleń pn.
Wsparcie opiekunów faktycznych wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19. Procedury
określają działania, które Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” podejmuje celem
zminimalizowania zarażenia, jednak uczestnicy zajęć są świadomi, że mimo wszystkich podjętych
środków bezpieczeństwa, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka. Istotne jest zapewnienie wszystkim
osobom przebywającym w sali szkoleniowej bezpieczeństwa, ale też ich dobrego samopoczucia w trakcie
przebywania na zajęciach, dlatego nie będziemy podejmować radykalnych środków – tj. obowiązku
chodzenia w maseczkach/przyłbicach i specjalnych fartuchach. Poniższe procedury zostały
przygotowane przez Prezesa Zarządu Fundacji i będą obowiązywały od dnia 15 czerwca 2020.

Informacje ogólne
1. Szkolenie pn. Wsparcie opiekunów faktycznych jest realizowane w ramach projektu Rozwój
usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie
Ciasna realizowanego przez Fundację na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” w partnerstwie
z Gminą Ciasna.
2. Funkcję i obowiązki Koordynator ds. przeciwdziałania COVID – 19 w trakcie realizacji
szkoleń pn. Wsparcie opiekunów faktycznych pełni trener szkolenia tj. Pan Damian Gurba.

I.

Kto może brać udział w zajęciach
1. Na zajęcia mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji prosimy o nie przychodzenie na
zajęcia i poinformowanie nas o tym drogą telefoniczną lub mailową.
3. Każdy Uczestnik, przed przystąpieniem do udziału w zajęciach, będzie miał zmierzoną
temperaturę i wypełni wywiad epidemiologiczny badającą jego potencjalny kontakt z osobami
zarażonymi.

II.

Wejście na salę szkoleniową
1. Prosimy o nie witanie się zwyczajowo uściskami, nie podawanie ręki na przywitanie, nie
chwytanie za ręce, nie zbliżanie się na odległość mniejszą niż 1,5 metra oraz dokładne mycie
rąk w przerwach.

III.

Organizacja pracy podczas szkoleń
1. Na sali szkoleniowej miejsca przygotowane są w odległości co najmniej 2 m od siebie.
2. Na sali szkoleniowej miejsca są specjalnie oznakowane inicjałami Uczestników i przypisane do
danej osoby w trakcie całego wydarzenia.

IV.
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3. Trener organizuje na zajęciach dłuższe przerwy w interwałach adekwatnych do konieczności
skutecznego przewietrzenia sal.
4. Podczas zajęć wyznaczone są kubki dla każdego z Uczestników, każdy zobowiązuje się
pilnować swój kubek, aby nie pomylić z innym.
5. Na miejscu są dostępne płyny/żele do dezynfekcji rąk, prosimy wszystkich o korzystanie
z nich.
6. W pomieszczeniach wywieszone są instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz
instrukcje do dezynfekcji rąk.
Procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
1. W przypadku wystąpienia u Uczestnika lub Pracownika podejrzenia zakażenia koronawirusem
zostanie on odseparowany od reszty Uczestników.
2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie,
trudności w oddychaniu, Uczestnik/Pracownik nie powinien uczestniczyć w szkoleniu.
Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału
zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub
powiadomienie 999 albo 112.
3. W przypadku wyraźnych oznak choroby Koordynator ds. przeciwdziałania COVID – 19
poinformuje o tym fakcie najbliższą powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i będzie się
stosował do wydanych przez nią instrukcji i poleceń.

V.

VI.
Zgody
Uczestnik poprzez zgodę na udział w zajęciach akceptuje wszystkie powyżej podane procedury
i oświadcza, iż:
a. Zapoznał się i akceptuje procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19
obowiązujące podczas szkolenia pn. Wsparcie opiekunów faktycznych, nowe zasady higieny
i nie ma w stosunku do nich zastrzeżeń.
b. Jest świadoma/y (mimo zastosowanych środków prewencyjnych) możliwości zarażenia się,
jego, jego domowników, pracowników i innych Uczestników w grupie różnymi chorobami, w
tym COVID-19.
c. Zrzeka się wszelkich roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem COVID-19, Jego, Jego
domowników. Odpowiedzialność za podjętą przez niego decyzję związaną z udziałem w
zajęciach jest po Jego stronie. Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne zagrożenie zarażeniem COVID-19.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję oraz zobowiązuję się do przestrzegania postanowień
Procedur Bezpieczeństwa podczas udziału w szkoleniach. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości
możliwość zmiany Procedur Bezpieczeństwa o którym mowa i zobowiązuję się każdorazowo do
zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w wyżej wymienionym dokumencie.
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