
 

 

Kielce, 01/07/2020 

Regulamin REGIONALNEGO CENTRUM WOLONTARIATU 
– dla realizacji szkoleń i spotkań w siedzibie przy  

ul. Żeromskiego 36. 
 

W związku z pandemią COVID-19 wdrożyliśmy procedury zgodne ze wskazaniami 

sanitarnymi, których ściśle przestrzegamy. Zapewniamy osoby przebywające w naszym 

biurze, że jesteśmy obiektem bezpiecznym, dlatego poniżej przekazujemy obowiązujące  

u nas zasady. 

  

UWAGA:  

Jeżeli u Uczestnika szkolenia/spotkania wystąpią niepokojące objawy w dniu 

wydarzenia,  powinien poinformować o tym pracownika Regionalnego Centrum Wolontariatu 

w Kielcach oraz nie przychodzić na szkolenie/ spotkanie. Powinien pozostać w domu, 

postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia  

i skontaktować się niezwłocznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod 112 i poinformować  

o swoich objawach.  

Zalecamy szczególnie, aby w wydarzeniach/spotkaniach nie brały udziału osoby 

powyżej 70 roku życia oraz posiadające choroby przewlekłe.  

   

1. Uczestnik może przybyć na szkolenie /spotkanie maksymalnie 5 minut wcześniej.  

2. Do obiektu mogą wejść osoby wyłącznie z zakrytymi ustami oraz nosem.  

W tym względzie obligatoryjne jest posiadanie maseczki jedno lub wielorazowego użytku. 

Jeżeli Uczestnik  ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, wymagane jest 

zakrycie twarzy przyłbicą, którą Uczestnik powinien zabrać ze sobą.     

3. Po wejściu do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk.  

4. Uczestnicy szkoleń /spotkań przy wejściu do budynku zostaną poproszeni   

o wypełnienie Oświadczenia oraz wpisanie się na listę – w celu ewentualnego zgłoszenia do 

Sanepidu.  

5. Osoby wchodzące poddawane są bezdotykowej kontroli temperatury. Jeśli temperatura 

wskazana na urządzeniu  wykaże wartość powyżej 37,5°C, osoba taka nie zostanie 

wpuszczona na teren obiektu.   

6. W częściach wspólnych należy poruszać się w maseczkach oraz zachować bezpieczną 

odległość od innych Uczestników.   

7. Sale zapewniają bezpieczny, wymagany dystans między Uczestnikami: 1,5- 2 m odległości.  

8. Uczestnicy zajmują tylko te miejsca, które nie są wyłączone z użytkowania.  

9. Wszystkie poręcze, klamki w częściach wspólnych, kontakty są regularnie dezynfekowane.   

10. W każdej Sali i toalecie dostępne są płyny do dezynfekcji. Uczestnicy proszeni  

są o regularne dezynfekowanie rąk.   

11. Osoby uczestniczące w szkoleniu /spotkaniu, po jego zakończeniu, proszone   

są o niezwłoczne opuszczenie budynku.  

12. Osoby, które nie zastosują się do wytycznych sanitarnych, nie zostaną wpuszczone  

do obiektu.  

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Kielce, 01/06/2020 

 
Regulamin REGIONALNEGO CENTRUM WOLONTARIATU –  

w sprawie organizacji szkoleń w siedzibie przy ul. Żeromskiego 36, 
Kielce 

 

1) Przed rozpoczęciem szkolenia /spotkania należy obowiązkowo umyć ręce wodą  

z mydłem.  

2) Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas 

wykonywania obowiązków.  

3) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (zalecane 2 m).  

4) Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją 

znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie 

alkoholu (min. 60%).  

5) Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –  

jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.  

6) Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.  

7) Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, 

szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni 

dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.  

8) Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 


