
REGULAMIN  

uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych w Centrum Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” 

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, Centrum 

Ochrony Pracy i Biznesu „CONSULTRIX” w Lublinie wprowadza regulamin, który zawiera działania mające na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników szkolenia, pracowników firmy oraz innych osób przebywających 

w budynku.  

 

1. W szkoleniu mogą uczestniczyć jedynie osoby zgłoszone wcześniej na szkolenie w COPiB CONSULTRIX za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, strony internetowej lub telefonicznie. 

2. W szkoleniu mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów typowych dla COVID-19 (gorączka 

kaszel, duszności, utrata smaku) i  nie będące w trakcie kwarantanny. 

3. W szkoleniu mogą uczestniczyć jedynie osoby, które nie miały kontaktu z osobą chorą na COVID-19 oraz osobą 

przebywającą na kwarantannie z powodu podejrzenia obecności COVID-19 w okresie ostatnich 14 dni przed 

szkoleniem. 

4. Po wejściu do budynku każda osoba zostaje poddana pomiarowi temperatury ciała. Osoby z podwyższoną 

temperaturą (powyżej 37,5C) nie zostaną wpuszczone do budynku. 



5. Każda osoba wchodząca do budynku zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk płynem do dezynfekcji znajdującym 

się przy wejściu do budynku. 

6. Wszyscy uczestnicy szkolenia muszą zakrywać usta i nos na terenie całego obiektu. 

7. Do sali szkoleniowej mogą wejść tylko osoby zweryfikowane wcześniej przez pracownika COPiB CONSULTRIX. 

8. W sali szkoleniowej należy zajmować miejsca wskazane przez pracownika COPiB CONSULTRIX. 

9. Należy zachować dystans społeczny - co najmniej 2 m odległości między uczestnikami oraz ograniczyć aktywności 

sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy sobą. 

10. Uczestnikom szkolenia nie wolno przemieszczać się po obiekcie w sposób dowolny, z wyjątkiem zaspokojenia 

podstawowych potrzeb. 

11. Wychodząc z sali szkoleniowej otrzymane wcześniej długopisy należy zwrócić do pojemnika oznaczonego 

„DŁUGOPISY DO DEZYNFEKCJI”. 

12. Zalecamy częste dezynfekowanie rąk, szczególnie w przypadku przemieszczania się po budynku lub korzystania 

z toalety. 

13. Zalecamy bieżące śledzenie oraz stosowanie się do informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach: www.gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa. 

 


