
Instrukcja organizowania wydarzeń w Łukasiewicz-EMAG  
 
 

W okresie obowiązywania stanu epidemii, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-CoV-2, wydarzenia typu szkolenia/kursy, konferencje, organizowane 

w pomieszczeniach Łukasiewicz-EMAG w trybie stacjonarnym lub hybrydowym będą 

przeprowadzane według następujących zasad: 

 

1. Przedstawiciel Organizatora informuje uczestników spotkania o stosowanych 

procedurach dot. przeciwdziałaniu zarażeniu koronawirusem, obowiązujących  

w Łukasiewicz-EMAG. 

2. Dla ułatwienia korzystania z transportu indywidualnego, zamiast zbiorowego, 

Łukasiewicz-EMAG zapewnia miejsca parkingowe.  

3. W przypadku wystąpienia u potencjalnego uczestnika niepokojących objawów 

chorobowych lub infekcyjnych uczestnik jest zobowiązany odstąpić od zamiaru 

udziału w wydarzeniu.  

4. Każdy wykładowca oraz uczestnik wydarzenia wchodzi do obiektów Łukasiewicz-

EMAG w osłonie ust i nosa, wyłącznie po poddaniu się procedurze pomiaru 

temperatury ciała, przy użyciu bezdotykowego termometru dostarczonego przez 

organizatora wydarzenia, wykonanego z upoważnienia Organizatora przez 

pracownika recepcji/ochrony. Osoba dokonująca pomiaru powinna stosować środki 

ochrony: osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki. 

5. W przypadku, gdy u konkretnej osoby pomiar temperatury ciała wykaże 

temperaturę 38°C lub wyższą, osoba nie zostanie wpuszczona na teren 

Łukasiewicz-EMAG, co jednocześnie wiąże się z brakiem możliwości udziału 

w wydarzeniu bądź, w przypadku wykładowcy, przeprowadzenia szkolenia/kursu.  

6. Po wykazaniu prawidłowej temperatury ciała, każda osoba jest zobowiązana do 

dezynfekcji rąk płynem dostarczonym przez Organizatora. 

7. W celu potwierdzenia obecności w obiekcie każdy uczestnik wydarzenia musi 

przejść pozytywną weryfikacje danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu oraz 

złożyć podpis na liście rejestracyjnej. Weryfikacji dokonuje wyznaczony pracownik 

Organizatora.  

8. Łukasiewicz-EMAG zbiera i przechowuje niezbędne dane osobowe uczestników 

spotkania złożone w oświadczeniu, sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

instrukcji, na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników spotkania zakażenia 

koronawirusem.  

9. Podczas przemieszczania się/przebywania wykładowców oraz uczestników 

wydarzenia w przestrzeni wykorzystywanej przez pracowników Łukasiewicz-EMAG 

(na recepcji, korytarzu, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych) obowiązuje 

osłanianie twarzy i nosa. 



10. Wydarzenia są organizowane tylko w Sali szkoleniowej oraz konferencyjnej na 

parterze. Szkolenia przeprowadzane w innych miejscach niż wyżej wskazane są 

możliwe za zgodą Dyrektora oraz przy zapewnieniu wszystkich opisanych w 

niniejszej instrukcji środków ostrożności/bezpieczeństwa. 

11. Szkolenia przeprowadzane są w grupach o liczebności umożliwiającej  zachowania 

odległości zgodnej z obowiązującymi wytycznymi. Ograniczenia nie dotyczą osób 

legitymujących się „unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID” lub posiadających 

negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonany na 

14 dni przed wydarzeniem. 

12. Organizator wydarzenia zapewnia środki do dezynfekcji rąk, elementów 

środowiska pracy oraz  wyposażenia technicznego.  

13. W zamkniętym pomieszczeniu, w którym prowadzone jest wydarzenie, zasady 

stosowania ochrony twarzy i nosa podczas trwania wydarzenia określa 

Organizator.  

14. Organizator zapewnia przewietrzenie pomieszczenia, o ile to możliwe minimum 

przez 2 godziny przed rozpoczęciem spotkania, a wykładowca przez 10 minut po 

każdej godzinie w czasie spotkania. 

15. W pomieszczeniu w którym organizowane jest wydarzenie, Organizator 

przygotowuje stanowisko do dezynfekcji  – dozownik ze środkiem dezynfekującym 

i ewentualnie ręczniki papierowe oraz instrukcję dezynfekcji rąk – zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do instrukcji.  

16. Wykładowca dezynfekuje sprzęt wykorzystywany do ćwiczeń praktycznych po 

każdorazowym użyciu przez uczestnika szkolenia/kursu.  

17. Serwis sprzątający Łukasiewicz-EMAG dezynfekuje blaty, stoły i krzesła, klamki, 

poręcze, pomieszczenia higieniczno-sanitarne po zakończeniu każdego 

wydarzenia. Kosze na śmieci zawierają worki foliowe, aby mogły być opróżniane 

bez kontaktu z zawartością. 

18. Obsługa serwująca posiłki stosuje odpowiednie środki ochrony (osłona ust i nosa, 

jednorazowe rękawiczki). 

19. Organizator przestrzega wymagań bhp i ppoż – określonych w załączniku nr 3 do 

instrukcji. 

 


