
 

PULS-MEDIC Gdańsk 

WYTYCZNY EPIDEMIOLOGICZNE  DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ           

PULS-MEDIC SP. Z O.O.  W GDAŃSKU, ul. Dyrekcyjna 2-4  

ZASADY OGÓLNE 

1. Organizator zobowiązuje się do: 

a. powiadomienia wszystkich osób zaangażowanych w realizację szkoleń/kursów oraz 

uczestników o obowiązku przestrzegania niniejszej instrukcji. 

b. poszerzenia regulaminu organizacyjnego kursów i szkoleń PULS-MEDIC o zapis  

w paragrafie 6 pkt. 15: „Przyjmuję do wiadomości, że udział w kursie/szkoleniu wiąże 

się ze zwiększonym ryzykiem epidemicznym w tym COVID-19. W związku z tym 

zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich środków ostrożności zg. z aktualną 

wiedzą i dostępnością środków ochrony medycznej.  Wyrażam zgodę na 

udostępnienie moich danych osobowych odpowiednim służbom sanitarnym w 

przypadku wystąpienia wśród uczestników podejrzenia o zarażeniu koronawirusem”.  

c. zapewnienia niezbędnych danych osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników 

na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia koronawirusem oraz 

przekazania tych danych do odpowiednich instytucji w przypadku stwierdzenia 

zakażenia koronawirusem.  

d. poinformowania uczestników szkolenia przed rozpoczęciem spotkania o zasadach 

bezpieczeństwa, sposobach przeciwdziała zarażeniu koronawirusem. 

 

PRZEBIEG SZKOLENIA/KURSU 

1. Wszyscy uczestnicy szkolenia po wejściu do budynku PKP w którym odbywają się  szkolenia 

organizowane przez PULS-MEDIC  zobowiązani są do założenia maseczki bądź przyłbicy. 

Pracownik ochrony dokona pomiaru temperatury bezdotykowym termometrem każdemu 

uczestnikowi szkolenia. Następnie należy użyć płynu dezynfekującego i podpisać się na liście 

obecności wybranego kursu. 

2. W salach wykładowych PULS-MEDIC (sale nr 162 parter, 338 – II piętro oraz w biurze 

Organizatora sala 164) dostępne będą środki dezynfekujące. Dodatkowo płyny  

dezynfekujące znajdują się w toaletach znajdujących się obok sal wykładowych. W tych 

miejscach umieszczone są również instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.  

3. Podczas szkolenia aneks kuchenny będzie nieczynny. Uczestnicy szkolenia we własnym 

zakresie zapewniają sobie napoje i posiłki .  

4. Układ przestrzenny (m.in. ustawienie krzeseł, stołów) został dostosowany do obowiązujących 

przepisów w sposób zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami 

spotkania. 



 

PULS-MEDIC Gdańsk 

5.  Miejsce siedzące wybrane przez uczestnika zostaje przypisane danej osobie do końca 

spotkania. Nie zaleca się zmiany na początku wybranego miejsca siedzącego (krzesła) przez 

uczestnika wydarzenia.  

6. Każda osoba poruszająca się po sali zobowiązana jest zakrywać usta i nos maseczką ochronną 

bądź przyłbicą.  

7. W celu zapewnienia dobrej wentylacji podczas szkolenia w salach otwarte będą górne okna. 

8. Pomieszczenie wyposażone jest w ozonator, który jest  używany w celu dezynfekcji 

pomieszczenia. Wszystkie ławki, klamki, włączniki elektryczne oraz inne często dotykane 

przedmioty należy dezynfekować na bieżąco środkami dezynfekcyjnymi udostępnionymi   

przez Organizatora. 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ODNIESIENIU DO OSOBY POSIADAJĄCEJ SYMPTOMY 

ZAKAŻENIA 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczestnicy nie powinni przychodzić na 

szkolenie, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze  Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Gdańsku. 

2. Każda osoba przebywająca na szkoleniu, która zaobserwuje u siebie lub u innej osoby objawy 

chorobowe zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 

Organizator zobowiązuje się do poinformowania  danej osoby, o możliwości zakończenia  

kursu w innym , dogodnym terminie. Przestrzeń, w której przebywała osobo zostanie 

zdezynfekowana. 

4. Numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz służb medycznych  

 

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gdańsku 

Tel. 698 941 776 

Infolinia dla osób podejrzewających objawy COVID-19 

Tel. 0 800 190 590 

 

Jolanta Siezieniewska 

Kierownik ds. administracyjnych  

PULS-MEDIC Sp. z o.o. 

tel. 506 370 184 

mail. j.siezieniewska@pulsmedic.pl 


