
Regulamin szkoleń stacjonarnych w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej  

w Poznaniu w czasie pandemii COVID – 19. 

 
I. Informacje ogólne  

 

1. Celem regulaminu bezpieczeństwa sanitarnego organizacji szkoleń stacjonarnych w okresie 

pandemii COVID-19 i działań w nim wprowadzonych jest zminimalizowanie zagrożeń 

zakażenia się koronawirusem.  

 

2. Regulamin zobowiązani są stosować uczestnicy szkolenia, prowadzący szkolenia  

oraz pracownicy WIR obsługujący szkolenia.  

 

3. Regulamin obowiązuje na terenie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. 

 

II. Środki bezpieczeństwa osobistego 

 

1. Na szkolenia przychodzi osoba wyłącznie zdrowa, bez żadnych objawów chorobowych. 

Zgłaszający się uczestnik szkolenia musi stawić się ½ godziny wcześniej w budynku WIR od 

strony Al. Niepodległości nr 2, z założoną maską i odkażonymi rękoma płynem 

dezynfekującym z pojemnika, który znajduje się w przedsionku. 

2. Uczestnicy szkolenia: 

a) proszeni są o stawienie się ½ godziny wcześniej w budynku WIR od strony  

al. Niepodległości nr 2, z założoną maską i odkażonymi rękoma płynem dezynfekującym  

z pojemnika, który znajduje się w przedsionku. 

b) wpisują się do ewidencji gości, z podaniem daty, godziny, imienia i nazwiska, numeru 

telefonu oraz celu wizyt, 

c) poddają się pomiarowi temperatury (wartość pomiaru nie może przekroczyć 38 st. 

Celsjusza), 

d) stosują maseczki ochronne w czasie przebywania na powierzchniach ogólnodostępnych 

(sala szkoleniowa, korytarze, klatki schodowe, itp.) 

e) dezynfekują ręce przy wejściu i przy wyjściu z budynku. 

 

 

3. Na I piętrze przy sali szkoleniowej osoby wchodzące wpisują się na listę obecności 

uczestników szkolenia. Jednocześnie przekazują Ankietę, że według swojej wiedzy nie są 

chorzy na COVID-19, nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym 

i nie mieli kontaktu z osobą zakażoną COVID-19. 

 

4. Wchodząc na salę szkoleń zajmują wskazane miejsca przy stołach w odległości 1,5 m od 

siebie. 

 

5. Obowiązkowe jest posiadanie swojego długopisu na czas szkoleń.  

 



6. Ze względów bezpieczeństwa zapewniamy tylko i wyłącznie niegazowaną wodę  

w butelkach zakręcanych. 

 

7. Przerwy podczas szkolenia będą co godzinę w celu wywietrzenia pomieszczeń. 

 

8. Toalety znajdują się na I oraz II piętrze przy salach. W toalecie może przebywać 

maksymalnie 1 osoba. 

 

9. W sytuacji gdy uczestnik szkolenia będzie chciał opuścić budynek w trakcie przerwy, po 

powrocie ponownie zostanie objęty procedurą opisaną w ww punktach. 

 
III. Zapisy końcowe 

 

1. WIR nie zapewnia masek, ani przyłbic dla uczestników szkoleń. 

 

2. Regulamin sanitarny szkoleń obowiązuje do czasu odwołania przez prezesa Rady 

Ministrów RP stanu epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 


