PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA
REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI
SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ SZKOLEŃ,
SEMINARIÓW, KONFERENCJI,
KONGRESÓW ITP.

Wprowadzenie protokołu bezpieczeństwa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochronę
zdrowia dla wszystkich uczestników, pracowników, wykonawców zaangażowanych w dane
wydarzenie.
Spotkanie/wydarzenie realizowane będzie w miejscach, w których spełnione będą
następujące warunki:
1. Liczba uczestników będzie zgodna z obowiązującymi limitami, których należy
bezwzględnie przestrzegać. (Kontrola liczby osób przebywających na terenie
wydarzenia przez organizatora).
2. Możliwość zachowania bezpiecznej odległości między uczestnikami spotkania /
wydarzenia - co najmniej 1,5 metra;
3. Zaopatrzenie w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla uczestników
wydarzenia / spotkania, a w szczególności przy wejściach na teren spotkania, w
obszarze recepcji, przy wejściu do wind, w punktach gastronomicznych oraz przy
wejściu/wyjściu z toalet.
4. Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się uczestnicy
wydarzenia / spotkania, takich jak: toalety, windy, klamki, poręcze, blaty, oparcia
krzeseł, włączniki świateł, przyciski, uchwyty, oraz innych, często dotykanych
powierzchni (Rekomenduje się aby czyszczenie odbywało się kilka razy w ciągu dnia,
nie rzadziej niż co godzinę). W zależności od liczby uczestników, skali przedsięwzięcia.
5. Dobra wentylacja w pomieszczeniach - należy często je wietrzyć (szczególnie przed,
jak i po samym wydarzeniu / spotkaniu). Używanie mechanicznej instalacji
wentylacyjnej jest możliwe w przypadku wyposażenia jej w wysoko skuteczne filtry.
6. Umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych oraz
odpowiednich instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek,
zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji –
instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
7. Rekomenduje się, jeżeli będzie to możliwe - wyznaczenie i przygotowanie (m.in.
wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia,
lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku
pojawienia się objawów chorobowych do czasu przyjazdu transportu sanitarnego.
8. Pracownicy obsługi/dostawców zobowiązani są do stosowania środków ochrony
osobistej – maseczek jednorazowych zarówno w trakcie samego wydarzenia /
spotkania, jak i na etapie jego przygotowania.

Uczestnik spotkania/wydarzenia jest zobowiązany:
1. Dokonywać rejestracji elektronicznie/telefonicznie.
2. W przypadku funkcjonowania recepcji na terenie wydarzenia / spotkania należy skrócić
czas przebywania na terenie recepcji do minimum. Należy pamiętać o zachowaniu
bezpiecznego dystansu i dezynfekcji.
3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania uczestnik
wydarzenia / spotkania nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu.
4. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych podczas spotkania/wydarzenia,
postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa
Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach. Uczestnik
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o wystąpieniu
objawów chorobowych.
5. Stosować środki ochrony osobistej – maseczki jednorazowe zarówno w trakcie samego
wydarzenia / spotkania, jak i przed jego rozpoczęciem.
6. Przestrzegać i stosować się do zasad i procedur obowiązujących w danym obiekcie oraz
zaleceń organizatora spotkania / wydarzenia.
Preferencja osób zaszczepionych:
1. W wydarzeniach stacjonarnych organizowanych przez ROPS w pomieszczeniach
zamkniętych, w pierwszej kolejności kwalifikowani będą Uczestnicy, którzy legitymują
się certyfikatem zaszczepienia przeciw COVID i ozdrowieńcy.
2. Odmowa złożenia oświadczenia o zaszczepieniu lub brak zaszczepienia mogą być
podstawą do nie zakwalifikowania Kandydata do Uczestnictwa w wydarzeniu.

Załącznik:
- Oświadczenie

Załącznik do Protokołu Bezpieczeństwa

OŚWIADCZENIE
W związku z udziałem w szkoleniu/spotkaniu/wydarzeniu/konferencji organizowanym przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach oświadczam,
że:
a) W ciągu dwóch ostatnich 10 dni nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną wirusem
SARS-CoV-2.
b) Ani ja, jak również nikt z członków mojej najbliższej rodziny nie przebywa na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
c) Mój stan zdrowia jest dobry – nie przejawiam żadnych widocznych oznak chorobowych
(podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, biegunka, wysypka, bóle mięśni,
ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
d) W ostatnich 10 dni nikt z członków mojej najbliższej rodziny nie przejawiał żadnych
widocznych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności,
biegunka, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
e) Jestem/nie jestem/odmawiam podania informacji* – zaszczepiony przeciwko COVID19.
Zobowiązuję się do poinformowania Organizatora szkolenia o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie wirusa SARS-CoV-2 po odbyciu spotkania/szkolenia/konferencji itp.
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania spotkania procedur
związanych z reżimem sanitarnym.

……..……………………………………
data i czytelny podpis

*niewłaściwe skreślić

