Procedura bezpieczeństwa stosowana w związku z organizacją wydarzenia seminarium
pt. „Wsparcie na założenie i rozwój działalności gospodarczej”
organizowane w dniach 27-28 sierpnia 2020 roku
w siedzibie Fundacji „OIC Poland” na ul. Gospodarczej 26 , 20-213 Lublin
Celem opracowania procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się wirusem SARS Cov-2 i
zachorowania na COVID-19. Procedury określają działania, które organizator podejmuje celem
zminimalizowania zarażenia, jednak uczestnicy seminarium są świadomi, że mimo wszystkich podjętych
środków bezpieczeństwa, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka.
1. Na spotkaniach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
2. Układ przestrzenny sali będzie zaaranżowany w taki sposób, aby zapewnić zwiększenie fizycznej
odległości między uczestnikami spotkania min. 2 metry.
3. W miejscu realizacji spotkania będą dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla
uczestników szczególnie przy wejściach na teren spotkania, oraz przy wejściu/wyjściu z toalet.
Obowiązkowa jest dezynfekcja dłoni przez uczestników / przed wejściem na salę konferencyjną.
4. Obowiązkowe jest stosowanie przez uczestników spotkania maseczek / przyłbic na przestrzeni
obiektu.
5. W miarę możliwości okrycia wierzchnie powinny być wieszane na co drugim wieszaku (lub w
reklamówkach/ workach foliowych).
6. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2
metry).
7. Pomieszczenia, w których przebywamy będą na bieżąco wietrzone (szczególnie przed, jak i po
samym spotkaniu) oraz kompleksowo dezynfekowane.
8. Wszystkie realizowane przez Uczestników spotkania czynności powinny być wykonywane w miarę
możliwości w sposób bezdotykowy.
9. Zapewnione zostaną napoje dla Uczestników, które będą spożywane przy zachowaniu
odpowiedniej odległości na sali.
10. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania, nie można przychodzić na
spotkanie, należy 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
adzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
11. 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, 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 Organizatora i innych Uczestników w grupie różnymi
chorobami, w tym COVID-19.
c) Zrzeka się wszelkich roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem COVID-19, Jego
domowników. Odpowiedzialność za podjętą przez niego decyzję związaną z udziałem w zajęciach
jest po Jego stronie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zagrożenie
zarażeniem COVID-19.
12. Uczestnik akceptuje w/w procedury poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr
1do niniejszej procedury i przesłanie jego skanu na adres e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl

Oświadczenie należy złożyć w formie wymaganej przez Organizatora, najpóźniej w dniu wydarzenia.
Załączniki:
1. COVID-19: OŚWIADCZENIE
Fundacja „OIC Poland”
ul. Gospodarcza 26
20-213 Lublin
NIP: 712-01-69-716
tel.: (81) 710-46-30 / fax: (81) 746-13-24
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COVID-19: OŚWIADCZENIE/ANKIETA
dotyczące udziału w seminarium „Wsparcie na założenie i rozwój działalności gospodarczej”
w dniu 27.08.2020r. / 28.08.2020r. * (skreślić nieprawidłową datę)
Oświadczenie opracowano na podstawie rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego
w związku ze stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 obowiązującym na terenie Polski.

Dane uczestnika:
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………
Telefon ………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

W ciągu ostatnich 14 dni nie byłam/em poddana/y nadzorowi epidemiologicznemu
(kwarantannie), jak również nie miałam/em kontaktu z osobą poddaną nadzorowi
epidemiologicznemu.
W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 lub z osobą
podejrzaną zakażeniem.
W ciągu ostatnich 14 dni nie wróciłam/em z wyjazdu zagranicznego, jak również żadna z osób,
z którą zamieszkuję lub miałam/em kontakt nie wróciła z wyjazdu zagranicznego.
W ciągu ostatnich 14 dni nie występowały u mnie objawy chorobowe sugerujące chorobę
zakaźną w szczególności w postaci: gorączki, suchego kaszlu, duszności lub inne wskazujące na
chorobę zakaźną.
Zobowiązuję się do pilnego poinformowania Fundacji „OIC Poland” w przypadku wystąpienia
zdarzeń lub powzięcia wiedzy o zdarzeniach opisanych w pkt. 1-4 niniejszego oświadczenia po
terminie jego podpisania.
Zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych regulacji Fundacji „OIC Poland” związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych,
Rozumiem, że opuszczanie miejsca zamieszkania zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia
wirusem SARS CoV-2. Jestem świadomy, że pomimo stosowania przez Fundacji „OIC Poland”
szczególnych środków ochronnych (zaakceptowanych przez Państwową Stację SanitarnoEpidemiologiczną), nie powoduje to całkowitego wyeliminowania ryzyka zakażenia wirusem
SARS CoV-2.
Będąc świadomym stanu epidemii COVID-19 obowiązującego na terenie Polski, wyrażam zgodę
na udział mój w stacjonarnym spotkaniu organizowanym przez Fundację „OIC Poland”.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem
rzeczy. Ponoszę pełną odpowiedzialność za niniejszą decyzję wyrażenia zgody na uczestnictwo
w seminarium.

Miejscowość, data
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