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Szkolenia w Inprogress  

Podjęte działania i środki bezpieczeństwa  

  
W związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 w kraju i na świecie, w trosce  
o bezpieczeństwo naszych gości oraz pracowników, chcielibyśmy przekazać informacje na temat 
podjętych działań w celu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.  
  

Sala szkoleniowa    
1. Sala szkoleniowa została specjalnie przygotowana i przystosowana do obowiązujących 

obostrzeń. Odległość między uczestnikami szkolenia wynosi 1,5 m.  
2. Miejsca siedzące są przypisane dla konkretnego uczestnika szkolenia. W ten sposób 

uniemożliwiamy samodzielnego wyboru, czy też zmiany miejsca w trakcie szkolenia.  
3. Sala szkoleniowa oraz toalety są wyposażone w płyn/żel do dezynfekowania rąk- uczestnicy 

szkolenia są zobowiązani do dezynfekowania rąk podczas każdorazowego wchodzenia do 
Sali, korzystania z dystrybutorów z wodą, itp.  

4. Sala szkoleniowa jest regularnie wietrzona oraz posiada sprawnie działającą wentylację.  
5. Powierzchnie wspólne z którymi uczestnicy wydarzenia mają styczność (klamki, poręcze oraz 

powierzchnie poziome) są dezynfekowane nie rzadziej niż raz na godzinę za pomocą płynu 
z zawartością 70% alkoholu.  

6. Catering zapewniamy, jeżeli ustalono w warunkach zamówienia. Wówczas uczestnicy 
szkolenia mają do dyspozycji catering paczkowany (przekąski) oraz zestaw kawowy 
(jednorazowe kubki, herbata, kawa, cukier). 

7. W celu ograniczenia prawdopodobieństwa zakażenia, lunch zamawiany do Sali szkoleniowej 
znajduje się w pojemnikach jednorazowych (dotyczy firm, które ustaliły w warunkach 
zamówienia posiłek).  

Zasady uczestnictwa w szkoleniu  
1. Organizator zapewnia niezbędne dane osobowe i kontaktowe wszystkich uczestników 

wydarzenia / spotkania, za ich zgodą (uwzględniając klauzurę RODO) na wypadek 

stwierdzenia u któregoś z uczestników lub pracowników wydarzenia/spotkania zakażenia 

koronawirusem. 

2. Uczestnik wydarzenia/spotkania powinien mieć świadomość, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów w dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, powinien 

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 

zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.  

3. Podczas szkolenia uczestnicy są zobowiązani do zachowywania dystansu społecznego  (min. 

1,5 metra) oraz noszenia maseczek ochronnych (Inprogress nie dostarcza maseczek).  
4. Każdorazowo po wejściu do Sali należy zdezynfekować ręce płynem/żelem 

antybakteryjnym.  
5. Prosimy o zajmowanie wyznaczonych miejsc oraz nie zmienianie miejsca w trakcie szkolenia.  
6. Okrycia wierzchnie prosimy o wieszanie na oparciu krzeseł.  
7. W trakcie wchodzenia oraz wychodzenia z Sali należy zachować dystans społeczny   

(min. 1,5 m ).  
8. Prosimy o wstawanie oraz poruszanie się po Sali tylko w niezbędnych sytuacjach.  

. 
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Zasady w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem   

u prowadzącego szkolenie/uczestnika szkolenia  
1. Jak najszybsze skontaktowanie się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

Do czasu otrzymania pomocy należy odizolować podejrzaną  

o zakażenie osobę od innych ludzi.  
 Kontakty do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie:  tel.: 12 644 09 

35,  12 644 91 33,  12 684 40 32,  600 876 214,  602 263 605 ( podczas dyżuru aktywny jest 

wyłącznie jeden z podanych numerów). 

2. Objawy, takie jak gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza z kaszlem czy duszność, wymagają 

konsultacji w szpitalu zakaźnym. Przemieszczając się do szpitala, należy unikać komunikacji 

publicznej.  
3. W przypadku nasilenia objawów (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w 

oddychaniu), zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału 

obserwacyjno-zakaźnego.  
4. Ustalenie przez organizatora szkolenia obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, 

przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.  
5. Jeśli masz pytania, skorzystaj z bezpłatnych infolinii:  

Ø Sanepid – 22 25 00 115 (infolinia całodobowa)  
Ø  NFZ – 800 190 590 (infolinia całodobowa)   
Ø  PZU - 22 505 11 88 (7 dni w tygodniu w godzinach 8:00-20:00)  

  

Wierzymy, że podjęte przez nas działania zapewnią Państwu oraz nam bezpieczeństwo.  


