
Procedury bezpieczeństwa stosowane na kursie stacjonarnym w związku  
z COVID-19 

 

PROCEDURY ORGANIZATORA 
 
Uczestnicy kursu: 

1. Poświadczają pisemnie  w dniu szkolenia w otrzymanym oświadczeniu, że: 
 są zdrowi - brak infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną 
 nie zamieszkiwali/ lub nie zamieszkują z osobą przebywającą na 

kwarantannie  
 nie mieli kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed 

rozpoczęciem szkolenia, co stwierdza się na podstawie oświadczenia 
Uczestnika 

 nie przebywali za granicą w przeciągu ostatnich 14 dni. 
 

2. Uczestnicy potwierdzają znajomość  aktualnych wytycznych i zaleceń 
dotyczących zachowania dystansu społecznego (zaleca się min. 1,5 metra 
odległości)  oraz zalecenia związane z przestrzeganiem zasad higieny sanitarnej 
 

3. Uczestnicy zostaną poinformowani podczas rejestracji, że: 
 nie powinni wymieniać się przyborami i materiałami dydaktycznymi 

między sobą  
 nie powinni zmieniać miejsca siedzenia podczas każdego dnia kursu 
 powinni ograniczyć do minimum aktywności sprzyjające bliskiemu 

kontaktowi  pomiędzy  sobą. 
 

4. Na podstawie pisemnej zgody każdy Uczestnik zostanie poddany pomiarowi 
temperatury ciała każdego dnia przy wejściu do sali kursowej. Wynik powyżej 
37,5 stopni C oznacza brak możliwości uczestniczenia w kursie. 

 
5. Wykłady podczas dwóch dni kursu odbywać się będą w jednej Sali 

 
6. Stoiska farmaceutyczne będą ulokowane w jednej sali 

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

1. Uczestnicy kursu przed wejściem na salę szkoleniową muszą zdezynfekować 
ręce, obowiązkowe jest również zakrywanie ust i nosa (maseczka, przyłbica itp.) 
we własnym zakresie. Środki dezynfekujące zapewni Organizator oraz Hotel. W 
przypadku obawy przed wystąpieniem reakcji alergicznej Uczestnik szkolenia 
może zastosować własny środek dezynfekujący przyniesiony ze sobą.  
 



2. Osoba obecna na kursie z ramienia Organizatora będzie zaopatrzona w 
indywidualne środki ochrony osobistej zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawnymi.   
 

3.  Zaleca się bieżące śledzenie oraz stosowanie się do informacji Głównego 
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: 
www.gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa. 

Grupa Medica przy organizacji szkolenia stosuje wytyczne dla organizatorów spotkań 
biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2.  

 

Wytyczne dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-
biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy 

 
 

*Jeśli wymogi epidemiologiczne ulegną zmianie- poinformujemy Państwa 
przesyłając najaktualniejsze wytyczne. 
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