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PROCEDURY 

dotyczące działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia 

koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 obowiązujące 

we Wrocławskim Klubie FORMATY 

 

 

ZASADY OGÓLNE 

1.      Każda  osoba wchodząca do WK FORMATY, w tym pracownicy, interesanci, uczestnicy, 

kurierzy, etc. powinna obowiązkowo dezynfekować ręce płynem, umieszczonym przy wejściu 

do budynku lub dokładnie umyć ręce wg zamieszczonych instrukcji. 

2.      Każdy powinien posiadać maseczkę lub w inny sposób zakrywać usta i nos, zachowywać 

dystans społeczny, nie podawać ręki na powitanie. 

3.      Każdy uczestnik powinien zapoznać się i zastosować do obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa oraz ustalonych procedur, podpisać konieczne oświadczenie/zgody. 

4.      Z oferty WK FORMATY mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, w których otoczeniu nie 

ma osób objętych kwarantanną. Osoby wchodzące do WK FORMATY mogą podlegać 

wyrywkowemu badaniu temperatury termometrem bezdotykowym.  W każdym przypadku 

występowania niepokojących objawów mogących wskazywać na zakażenie wirusem COVID-

19 (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) uczestnik powinien zrezygnować  

z korzystania z oferty  WK FORMATY i koniecznie skontaktować się z właściwą stacją sanitarno-

epidemiologiczną. Jeżeli uczestnik będzie przejawiał niepokojące objawy choroby, zostanie 

poddany izolacji w odrębnym pomieszczeniu. 

5.      Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą 

jak najszybciej należy wyrzucić do kosza i umyć ręce. 

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

7.      Ogranicza się o połowę liczbę osób mogących jednocześnie skorzystać z toalet. Nie należy 

korzystać z  suszarek elektrycznych. Na wejście do toalety należy  oczekiwać na zewnątrz 

zachowując dystans społeczny.  

9.      Podczas korzystania ze schodów ustępujemy pierwszeństwa osobom schodzącym. 

10.  Osoby znajdujące się w ciągach komunikacyjnych i holu powinny zachować dystans 

społeczny. 

11.  Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia rodziców / opiekunów  do sali zajęć. 
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12.  Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu 

po ich zakończeniu. 

13.  W budynku nie mogą przebywać osoby trzecie, niekorzystające z oferty WK FORMATY. 

14.  Przy wejściu do budynku umieszczono tablice informacyjne telefony alarmowe oraz do 

właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 


