
 

Projekt ARRIVAL REGIONS „Innowacje społeczne w zakresie integracji społecznej i gospodarczej obywateli państw spoza UE” 
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Zasady bezpieczeństwa podczas bezpłatnych porad prawnych dla obywateli Ukrainy 

organizowanych przez Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego w związku z sytuacją wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

 

W związku z organizacją bezpłatnych porad prawnych dla obywateli Ukrainy Departament Promocji 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (dalej Organizator), jako Organizator ww. 

spotkania, opierając się na obowiązujących przepisach prawa, w szczególności  

na obowiązujących rozporządzeniach Rady Ministrów wydanych na podstawie ustawy z dnia  

5 grudnia 2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz zaleceniach służb 

sanitarnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i osób 

uczestniczących w spotkaniu, wdraża następujące środki ochrony, w związku z sytuacją wywołaną 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2: 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji spotkania 

1. Spotkanie organizuje się w (adres miejsca spotkania). 

2. Liczba uczestników (w tym pracowników Departamentu) nie może przekraczać liczby 5 osób. 

3. W pomieszczeniach, o których mowa w pkt. 1 przed rozpoczęciem spotkania: 

a. przeprowadza się wietrzenie poprzez otwarcie okien oraz w miarę możliwości w trakcie spotkania 

kontynuuje się wietrzenie poprzez pozostawienie uchylonych okien, 

b. podłogi, meble i inne powierzchnie dotykowe (np. klamki) zmywa się środkiem dezynfekującym 

przed i po spotkaniu, 

c. udostępnia się przy wejściu środki dezynfekcyjne, z obowiązkiem ich użycia, 

d. krzesła rozmieszcza się w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od siebie. 

4. W toaletach zapewnia się mydło lub środek dezynfekcyjny do rąk. W widocznym miejscu 

zamieszcza się instrukcję mycia rąk. Zalecenia dotyczące dezynfekcji pomieszczenia przed i po 

spotkaniu, stosuje się odpowiednio. 

5. Przemieszczanie się pracowników i uczestników spotkania po terenie budynku ograniczone jest do 

sali spotkań, korytarzy i toalet. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i uczestnikom spotkania 

1. Zaleca się, aby osoby z objawami infekcji pozostały w domu i zastosowały się do zaleceń służb 

sanitarnych. 

2. Służby ochrony mogą wykonać uczestnikom spotkania pomiar temperatury ciała. W przypadku 

stwierdzenia temperatury wyższej niż 37,5 st. C. pracownicy Wydziału mają obowiązek poprosić 

uczestnika spotkania o powrót do domu. 

3. Numer telefonu podany przez uczestnika spotkania zostanie wykorzystany przez przedstawiciela. 

Organizatora w przypadku stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 

aby niezwłocznie skontaktować się z pozostałymi osobami. 

4. Osoby uczestniczące w spotkaniu mają obowiązek zakrycia ust i nosa maseczką lub założenia 

przyłbicy. 

5. Pracownicy Wydziału zobowiązani są do przestrzegania odpowiednio zaleceń sanitarnych,  

w szczególności w zakresie zachowania odległości, odkażania rąk/rękawiczek, stosowania maseczek. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia u uczestnika oznak choroby. 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, trudności  

w oddychaniu, podwyższona temperatura, uczestnik nie powinien uczestniczyć w spotkaniu, o czym 

się go informuje. Organizator ze względów bezpieczeństwa może odmówić wejścia osoby  

z wyraźnymi objawami choroby na spotkanie. 

2. W przypadku uzyskania informacji, że osoba uczestnicząca w spotkaniu jest chora lub zachorowała 

w związku z wirusem SARS-CoV-2, powiadamia się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 


