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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA  

 

w trakcie udzielanych form wsparcia  w ramach projektu Generator ICT  

obowiązujące w trakcie epidemii COVID-19 

 

Celem opracowania procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się podczas realizacji 

projektu pt. „Generator ICT” wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19. Procedury określają 

działania, które Bonum Consulting Piotr Nakoniecznych podejmuje celem zminimalizowania zarażenia, 

jednak Uczestnicy/czki Projektu są świadomi/e, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, 

nie da się w pełni wyeliminować ryzyka. Poniższe procedury zostały przygotowane przez właściciela 

firmy i będą obowiązywały od dnia 01 kwietnia 2022 r.  

 

I. Informacje ogólne 

1. Niniejsza forma wsparcia tj.: Szkolenie TIK zakończone procesem walidacji i certyfikacji 

realizowana jest w ramach projektu Generator ICT realizowanego przez Bonum Consulting 

Piotr Nakoniecznych 

 

II. Kto może brać udział w zajęciach  

1. We wsparciach mogą brać udział osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę 

zakaźną.  

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji prosimy o bezzwłoczne 

poinformowanie nas o tym drogą telefoniczną lub mailową. 

3. Jeżeli  Uczestnik/czka Projektu został skierowany na  kwarantannę lub izolację prosimy  

o bezzwłoczne poinformowanie nas o tym drogą telefoniczną lub mailową. 

 

III. Wejście na salę szkoleniową  

1. Prosimy o nie witanie się zwyczajowo uściskami, nie podawanie ręki na przywitanie, nie 

chwytanie za ręce, nie zbliżanie się na odległość mniejszą niż 1,5 metra oraz dokładne mycie 

rąk w przerwach.  

 

IV. Procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 

1. W przypadku wystąpienia u Uczestnika/czki Projektu lub Pracownika podejrzenia zakażenia 

koronawirusem zostanie on/ona odseparowany/a od reszty Beneficjentów Ostatecznych. 

2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 

trudności w oddychaniu, Uczestnik/czka Projektu /Pracownik nie powinien uczestniczyć 

w  przewidzianej formie wsparcia.  Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym 

zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez 

udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 

3. W przypadku wyraźnych oznak choroby Uczestnik/czka Projektu poinformuje o tym fakcie 

najbliższą powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i będzie się stosował do wydanych 

przez nią instrukcji i poleceń. 

 

V. Zgody  

Uczestnik/czka Projektu poprzez zgodę na udział w zajęciach akceptuje wszystkie powyżej podane 

procedury i oświadcza, iż:  
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a. Zapoznał się i akceptuje procedury bezpieczeństwa w trakcie udzielanych form wsparcia   

w ramach projektu Generator ICT obowiązujące w trakcie epidemii COVID-19 nowe zasady 

higieny i nie ma w stosunku do nich zastrzeżeń. 

b. Jest świadoma/y (mimo zastosowanych środków prewencyjnych) możliwości zarażenia się, 

jego, jego domowników, pracowników i innych Uczestników/czek Projektu w grupie różnymi 

chorobami, w tym COVID-19.  

c. Zrzeka się wszelkich roszczeń w związku z ewentualnym zarażeniem COVID-19, Jego, Jego 

domowników. Odpowiedzialność za podjętą przez niego decyzję związaną z udziałem  

w zajęciach jest po Jego stronie. Bonum Consulting Piotr Nakoniecznych nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne zagrożenie zarażeniem COVID-19.  

 

 

 

Lublin, 01.04.2022 r.  

 

 

 

 


