Informacje i zalecenia
dla osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych
przez Szkołę Żeglarstwa i Sportów Motorowodnych EASY SAILING
w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Procedury wdrożone przez Sailing & Medicine Poland podczas szkoleń żeglarskich i motorowodnych oraz w
miejscu przeprowadzania egzaminów (zwanym dalej Ośrodkiem)

Procedury obowiązujące na szkoleniach i egzaminach są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu, Polskiego
Związku Żeglarskiego oraz Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
1. Ośrodek zapewni dostęp do środków dezynfekujących, zarówno w pomieszczeniu, w którym będzie
przeprowadzane szkolenie, egzamin, jak i na jednostkach pływających.
2. Ośrodek zapewni taką organizację sali szkoleniowej, aby były zachowane zasady dystansu społecznego –
stoliki jednoosobowe, odległość pomiędzy osobami nie mniejsza niż 2 metry.
3. Powierzchnie, które mogą być dotykane przez uczestników szkolenia (klamki, stoliki, krzesła, elementy
wyposażenia jednostek pływających itp.) będą dezynfekowane przed rozpoczęciem szkolenia przez każdą
kolejną grupę kursantów.
4. Po każdym dniu szkolenia lub egzaminowania sala szkoleniowa będzie dezynfekowana i wietrzona.
5. Osoba wchodząca na teren ośrodka wyraża zgodę na przestrzeganie ustalonych zasad i poddaje się
poleceniom pracowników, zgodnie z treścią oświadczenia, które podpisuje przed wejściem na teren ośrodka.
6. Na teren ośrodka może wejść wyłącznie osoba z wyznaczonym terminem szkolenia lub egzaminu (w
godzinach ustalonych w harmonogramie szkolenia).
7. Każda osoba wchodząca na teren ośrodka musi posiadać własną maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos.
Odsłonięcie twarzy nastąpi tylko w przypadku konieczności potwierdzenia tożsamości osoby, w miejscu
wskazanym przez pracownika ośrodka i zgodnie z procedurą uwzględniającą szczególne środki ostrożności.
8. Osoba wchodząca na teren ośrodka wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem
bezdotykowym. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 37 stopni Celsjusza), osoba nie zostanie
dopuszczona do szkolenia.
9. Osoba wchodząca na teren ośrodka zobowiązana jest do poddania się dezynfekcji dłoni płynem
dezynfekującym oraz powtórzenie tej czynności w każdej wskazanej przez pracownika ośrodka strefie
i noszenia rękawiczek ochronnych.
10. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przebywania w miejscach wyznaczonych,
korzystania wyłącznie z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych i zachowania norm odległości między
poszczególnymi osobami.
11. Wszelkie informacje i wytyczne dotyczące zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa przekaże
pracownik ośrodka przed rozpoczęciem szkolenia.
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