
 

Procedura Sanitarno - Epidemiologiczna w INTEX Sp. z o.o.  

 

Szanowni Państwo,  

w dniu 14 marca br. na terenie naszego kraju ogłoszony został stan zagrożenia epidemicznego.  

W związku z tym, aby realizować szkolenia zapewniając Państwu i nam maksimum bezpieczeństwa, w 

oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego wdrożyliśmy 

następujące procedury: 

• do udziału w szkoleniach zapraszamy Osoby zdrowe, które w ciągu ostatnich 14 dni nie 

przebywały za granicą i nie miały styczności z osobami powracającymi z zagranicy 

• Uczestnikiem kursu NIE MOŻE BYĆ Osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z niżej 

wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: 

o gorączka 

o kaszel 

o duszności 

lub Osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z 

następujących kryteriów: 

o podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania 

koronawirusa SARS-CoV-2 

o miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z 

przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym) 

o pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w 

której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 

• każda Osoba wyraża zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury z chwilą przybycia do 

siedziby firmy. Podwyższona temperatura skutkuje opuszczeniem siedziby INTEX – o tym 

fakcie powiadamiamy firmę i wspólnie monitorujemy ewentualny stan chorobowy 

Uczestnika. Temperatura będzie mierzona z momentem rozpoczęcia każdego dnia 

szkoleniowego 

• Uczestnicy, których stan zdrowia pogorszy się w trakcie trwania szkolenia proszeni są o 

przerwanie kursu i powiadomienie o tym przedstawiciela INTEX. Dla zachowania 

bezpieczeństwa koniecznym jest po powrocie do miejsca zamieszkania i wizycie u lekarza 

powiadomienie INTEX o ewentualnym zagrożeniu chorobowym 

• Uczestnicy, którzy w ciągu 14 dni od ukończenia szkolenia zostaną zdiagnozowani jako 

zarażeni koronawirusem zobowiązani są przekazać tą informację do INTEX w celu wdrożenia 

przez nas działań profilaktycznych 



 

• po przybyciu na szkolenie Uczestnicy kierują się do wskazanej sali i zajmują indywidualne 

stanowiska pracy ustawione w bezpiecznej odległości od siebie 

 

• w czasie zajęć 

o zachowujemy bezpieczną odległość 

o staramy się nie dotykać twarzy 

o nie dotykamy się wzajemnie 

o nie dotykamy sprzętu użytkowanego przez innych Uczestników, a jeśli taki kontakt 

nastąpi niezwłocznie dezynfekujemy przedmiot dostępnymi w sali środkami 

 

• w czasie przerw  

o drzwi do sali szkoleniowej pozostawiamy otwarte i opuszczamy salę, która zostanie 

przewietrzona 

o w toalecie używamy jednorazowych środków higienicznych oraz mydła i płynu 

odkażającego 

o w miarę możliwości nie używamy windy. Osoby decydujące się na jazdę windą 

proszone są o kurs w pojedynkę oraz dotykanie przycisków w rękawiczce ochronnej 

lub przy pomocy innego dostępnego w INTEX zabezpieczenia (ręcznik papierowy, 

chusteczka, itp.) 

 

• jeśli przez zapomnienie dotkniemy klamki, przycisku widy, włącznika, itp. „gołą ręką” 

natychmiast myjemy ręce wodą z mydłem i środkiem dezynfekującym 

bufet kawowy przygotowuje i serwuje pracownik INTEX 

• sale szkoleniowe/ sekretariat, toalety i inne pomieszczenia gospodarcze są dezynfekowana 

przed każdym dniem szkoleniowym 

• każda sala szkoleniowa, pomieszczenia użytku wspólnego oraz toalety wyposażone są w 

środki dezynfekujące. Uczestnicy zobowiązani są do ich używania przed przystąpieniem do 

pracy  

• obiad jest podawany przy wydzielonych i wskazanych Uczestnikom stolikach 

kontakty towarzyskie w czasie przerw ograniczamy do niezbędnego minimum z zachowaniem 

bezpiecznej odległości 

• po każdej czynności myjemy ręce wodą z mydłem i środkiem dezynfekującym 

odwołane zostają zajęcia dodatkowe i warsztaty popołudniowe  

• nie wypożyczamy dokumentacji szkoleniowej – informacje merytoryczne dot. programu 

interesującego Państwa szkolenia można uzyskać mailowo lub telefonicznie.  

Jeśli będziecie Państwo świadkami zachowania niezgodnego z powyższymi procedurami, a tym 

samym rażąco naruszającego zasady bezpieczeństwa prosimy o niezwłoczny kontakt z pracownikiem 

INTEX.  

 

Przestrzeganie tych procedur na obecnym etapie traktujemy jako obowiązkowe. Dotyczy ona 

pracowników oraz wszystkich gości firmy INTEX. Z góry przepraszamy za wszystkie niedogodności.  


