
 

 

 

ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE REALIZACJI SZKOLEŃ 

 

W związku z zaleceniami opublikowanymi na stronie www.gov.pl/web/koronawirus, Zarząd 
EMT-Systems Sp. z o.o. z dniem 8 czerwca 2020 r. dokonał aktualizacji wdrożonej procedury 
zaostrzonego rygoru sanitarnego:  

 

DEZYNFEKCJA RĄK 

1. Osoby wchodzące na teren budynku (pracownicy/kursanci/dostawcy) zobowiązane są do 
dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym.  

2. Na terenie centrum zainstalowanych jest 20 dyspenserów z płynem dezynfekującym.   

3. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone zostały również w salach szkoleniowych. 

 

BADANIE TEMPERATURY 

1. Osoby wchodzące na teren budynku (pracownicy/kursanci/dostawcy) mają obowiązek 
poddania się kontroli temperatury ciała. Kontroli dokonuje wyznaczony pracownik przy użyciu 
termometru bezdotykowego.  

2. W przypadku, gdy temperatura osoby kontrolowanej przekroczy 37,5°C i gdy po ponownym 
badaniu wynik się powtórzy, osoba kontrolowana nie będzie wpuszczona do budynku.  

 

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ 

1. Osoby wchodzące do budynku oraz osoby poruszające się po częściach wspólnych 
(pracownicy/kursanci/dostawcy), zobowiązane są do stosowania środków ochrony osobistej.  

2. Kursanci otrzymują maseczki ochronne, a na życzenie – także przyłbice. Do dyspozycji są 
również gumowe rękawiczki ochronne.  

 

RECEPCJA 

1. Pracownicy recepcji zobowiązani są do stosowania maseczek i rękawiczek jednorazowych. 

2. Przy ladzie recepcyjnej może przybywać 1 osoba. 

3. Osoby oczekujące zobowiązane są do zachowania bezpiecznego dystansu społecznego - 
minimum 2 metry.  

4. Wprowadzono ograniczenie czynności operacyjnych związanych z rejestracją  
i potwierdzeniem udziału kursanta w szkoleniu.  

5. Pracownicy recepcji informują na bieżąco o wprowadzonych procedurach obowiązujących 
podczas uczestnictwa w kursie. 

6. Zwiększono częstotliwość dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej. 

 



 

 

 

CZĘŚCI WSPÓLNE 

1. Wprowadzono oznaczone strefy wejścia i wyjścia na teren budynku. 

2. Zwiększono częstotliwość mycia i dezynfekcji przestrzeni wspólnych (recepcji, barku 
kawowego, toalet, przestrzeni przeznaczonych do spożywania posiłków) zgodnie  
z obowiązującymi wytycznymi. 

3. Ograniczono liczbę osób mogących jednocześnie korzystać z windy (2 osoby). 

4. Wprowadzono zakaz używania suszarek do rąk w toaletach. 

5. W toaletach dostępne są bezdotykowe baterie, podajniki mydła i podajniki ręczników 
papierowych, a także instrukcje prawidłowego mycia rąk.  

 

SALE SZKOLENIOWE 

1. Zapewnienie wymaganej liczby uczestników kursu, zgodnej z obowiązującymi wytycznymi  

tj. min. 4 m2 osobę z zachowaniem odpowiedniego dystansu - min. 2 metry. 

2. Miejsca siedzące wraz ze stanowiskami szkoleniowymi zostały specjalnie oznaczone. 

3. Zwiększono częstotliwość dezynfekcji klamek, poręczy, uchwytów, klawiatur, myszek i innych 
elementów stanowisk szkoleniowych. 

4. Pomieszczenia wietrzone są na każdej przerwie. 

5. Sale szkoleniowe są kompleksowo myte i dezynfekowane po każdym dniu szkoleniowym. 

 

CATERING / OBSŁUGA BARKU KAWOWEGO 

1. Napoje serwowane są bezpośrednio przez obsługę. Wszystkie naczynia są wyparzane.  

2. Catering dowożony jest w jednorazowych opakowaniach, jednorazowe są również sztućce,  
a harmonogram przerw ustalony jest w sposób zapewniający ograniczenie kontaktu pomiędzy 
poszczególnymi grupami kursantów. 

 

PRACOWNICY / TRENERZY  

Osoby obsługujące szkolenia oraz trenerzy zostali przeszkoleni i zobowiązani do: 

1. Regularnej dezynfekcji i mycia rąk zgodnie z instrukcją.  

2. Stosowania środków ochrony osobistej tj. maseczek i rękawiczek. 

3. Zachowania zasad bezpiecznego dystansu społecznego. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 

1. W przypadku występujących objawów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 należy pozostać 
w domu i niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić 
się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony 
zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

2. Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można 

uzyskać dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590. 

3.W przypadku wystąpienia w trakcie trwania szkolenia jakichkolwiek niepokojących objawów 

mogących świadczyć o zakażeniu należy jak najszybciej powiadomić telefonicznie naszego 

pracownika, który udzieli dalszych instrukcji. W tym celu uruchomiono specjalny numer 

alarmowy 510 876 320.  

 

 

 

Prezes Zarządu: 
dr hab. inż. Grzegorz Wszołek 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


