REGULAMIN DOTYCZĄCY SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW ORGANIZACJI
PRACY PODCZAS ZAJĘĆ W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE ORGANIZOWANYCH
PRZEZ WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII SYSTEMOWEJ (WTTS),
ZWIĄZANY Z PRZECIWDZIAŁANIEM ROZPRZESTRZENIANIU COVID-19
z dnia 5 września 2020 roku

1. Rekomenduje się realizowanie zajęć w trybie on-line za pośrednictwem platformy
ZOOM.
2. W przypadku, gdy uczestnicy oraz prowadzący będą zainteresowani
przeprowadzeniem zajęć w trybie bezpośredniego kontaktu w sali WTTS lub
innej, to odpowiedzialność za przestrzeganie reżimu sanitarnego podczas zajęć
ponoszą w jednakowym stopniu organizator, prowadzący zajęcia i uczestnicy.
3. Zajęcia w małych grupach do 15 osób wraz z prowadzącym, mogą odbywać w
sali WTTS (ul. Marcelińska 62B/19, Poznań) lub innej, spełniającej wymogi
sanitarno-epidemiologiczne.
4. Zajęcia w dużych grupach od 15 do 30 osób wraz z prowadzącym, mogą
odbywać się w odpowiednio większych salach spełniających warunki sanitarnoepidemiologiczne.
5. Zasady obowiązujące podczas zajęć w bezpośrednim kontakcie:
a. minimalny odstęp 1,5 m pomiędzy wszystkimi krzesłami,
b. obowiązkowe noszenie przyłbicy lub maski zakrywających nos i usta w
pomieszczeniach zamkniętych,
c. regularne dezynfekowanie klamek, blatów stołów i innych powierzchni
użytkowych,
d. obowiązkowe dezynfekowanie rąk, w szczególności każdorazowo przy
wejściu do pomieszczeń,
e. regularne wietrzenie pomieszczeń,
f. nieserwowanie napojów ani jedzenia (napoje, jedzenie, naczynia każdy
uczestnik zapewnia sobie sam),
g. pojedyncze korzystanie z pomieszczeń socjalnych,
h. przestrzeganie obowiązku zachowania zasad reżimu sanitarnego podczas
przerw w zajęciach (zachowanie dystansu, zakrywanie nosa i ust).
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów wskazujących na możliwość
zakażenia COVID-19 lub w przypadku wcześniejszego kontaktu z osobą chorą
na COVID-19 lub przebywającą na kwarantannie z powodu COVID-19 uczestnik
obowiązany jest powstrzymać się od udziału w zajęciach.
7. W przypadku potwierdzenia zakażenia COVID-19 uczestnik zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatora.
8. Jeżeli w trakcie zajęć uczestnik bądź prowadzący stwierdzi, że wystąpiły u niego
jakiekolwiek objawy wskazujące na możliwość zakażenia wirusem COVID-19 lub
ustali, niezależnie od wystąpienia jakichkolwiek objawów, że miał kontakt z
osobą zakażoną, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt prowadzącemu i
organizatorowi, wstrzymać się od kontaktu z innymi uczestnikami i pozostać w
pomieszczeniu aż do otrzymania dalszych instrukcji od prowadzącego i/lub
organizatora lub udać się do wskazanego pomieszczenia w celu oczekiwania na

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

zalecenia służb sanitarnych. Po opuszczeniu pomieszczenia przez uczestnika
nie może być ono użytkowane do czasu przeprowadzenia dezynfekcji na
zlecenie sekretariatu WTTS.
Uczestnicy a także prowadzący w sytuacjach opisanych powyżej zobowiązani są
postępować zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w okresie epidemii,
ustalanymi przez odpowiednie organy.
Prowadzący zobowiązany jest do konsekwentnego egzekwowania od wszystkich
osób biorących udział w zajęciach używania w prawidłowy sposób maseczek lub
przyłbic, przeprowadzania niezbędnych czynności dezynfekcyjnych, wietrzenia
pomieszczeń a także do zapewnienia we wszystkich pomieszczeniach w czasie
zajęć płynu do dezynfekcji rąk oraz jednorazowych ręczników papierowych w
toaletach.
Uczestnicy oraz prowadzący od chwili wejścia do pomieszczenia zamkniętego
zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą. Prowadzący
zajęcia podczas wykładu nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Wiąże go
obowiązek zachowania nakazanego dystansu
Zaleca się, o ile to będzie możliwe, niekorzystanie z wind i niekorzystanie z
transportu publicznego w celu dotarcia na zajęcia. Zaleca się unikanie kontaktu w
większych grupach.
Prowadzący zobowiązany jest do systematycznego wietrzenia pomieszczeń co
najmniej przez 10 minut, co każde 60 minut.
Zaleca się surowe przestrzeganie zasad higieny, ze szczególnym
uwzględnieniem częstego mycia i/lub dezynfekowania rąk; zwraca się uwagę na
stanowcze unikanie bliskiego kontaktu z innymi osobami, rezygnację z gestów
typu podanie dłoni itp.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 06.09.2020 i obowiązuje aż do
odwołania.

