
	

PROCEDURY	BEZPIECZEŃSTWA	PODCZAS	ZAJĘĆ	

UNIWERSYTETU	TRZECIEGO	WIEKU	W	GRODZISKU	MAZOWIECKIM	
w	warunkach	podwyższonego	reżimu	sanitarnego		

dotyczącego	ochrony	przed	koronawirusem	SARS-CoV-2	

	
Ze	 względu	 na	 wciąż	 istniejące	 zagrożenie	 epidemiologiczne	 wirusem	 SARS-CoV-2	 w	
trosce	 o	 zdrowie	 i	 bezpieczeństwo	 uczestników	 zajęć	 –	 słuchaczy	 Uniwersytetu	
Trzeciego	Wieku	 –	 prosimy	 o	 zapoznanie	 się	 z	 procedurami	 i	 stosowanie	 ich	 podczas	
pobytu	we	wszystkich	miejscach	gdzie	odbywają	się	zajęcia	UTW.	

1. Niniejsze	 procedury	 bezpieczeństwa	 w	 okresie	 pandemii	 COVID-19,	 dotyczą	
wszystkich	biorących	udział	w	zajęciach	–	słuchaczy	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku	
w	 Grodzisku	Mazowieckim,	 a	 także	 wykładowców,	 prowadzących	 zajęcia	 i	 innych	
uczestników	zajęć.	

2. Celem	 procedur	 jest	 zminimalizowanie	 zagrożeń	 chorobą	 COVID-19	wywoływanej	
przez	koronawirusa	(SARS-CoV-2).	

3. Procedury	określają	działania,	 które	 zminimalizują	możliwość	 zakażenia,	 ale	mimo	
wszystkich	podjętych	środków	bezpieczeństwa,	nie	pozwolą	w	100%	wyeliminować	
ryzyka	 związanego	 z	 zakażeniem,	 dlatego	 wyrażając	 zgodę	 na	 udział	 w	 zajęciach	
należy	 wypełnić	oświadczenie,	 stanowiące	 załącznik	 oraz	 klauzulę	
informacyjną	o	przetwarzaniu	danych	osobowych.	

4. Przy	każdym	wejściu	do	pomieszczeń,	w	których	odbywać	się	będą	zajęcia	w	ramach	
UTW	organizatorzy	zapewnią	pojemniki	z	płynem	do	dezynfekcji	rąk.		

5. Podczas	 zajęć	obowiązuje	nakaz	 stosowania	 środków	ochrony	osobistej	 takich,	 jak	
maseczki,	 przyłbice,	 rękawiczki	 jednorazowego	 użytku.	 Organizatorzy	 zapewnią	
każdemu	słuchaczowi	UTW	przyłbicę	ochronną.	

6. Zajęcia	 organizowane	 będą	 w	 miejscach,	 które	 będą	 dezynfekowane	 przed	
rozpoczęciem	zajęć	oraz	wietrzone	po	ich	zakończeniu.	

7. Podczas	wszystkich	zajęć	prowadzona	jest	lista	obecności.	
8. Słuchacze	UTW	zobowiązani	są	:	

a) wchodząc	 do	 budynków,	 których	 odbywać	 się	 będą	 zajęcia,	 założyć	maseczkę	
lub/i	 przyłbicę	 na	 twarz	 zakrywające	 co	 najmniej	 usta	 i	 nos,	 a	 także	 przy	
wejściu	 do	 pomieszczeń	 w	 których	 odbywać	 się	 będą	 zajęcia	 zdezynfekować	
ręce.	W	zależności	od	formy	zajęć	instruktor/	prowadzący	może	wyrazić	zgodę	
na	zdjęcie	maseczek;	

b) podczas	 przebywania	w	 pomieszczeniach,	w	 których	 organizowane	 są	 zajęcia	
regularnie	 często	 i	 dokładnie	 myć	 ręce	 wodą	 z	 mydłem	 i	 dezynfekować	
osuszone	dłonie	środkiem	na	bazie	alkoholu;	

c) zachowywać	bezpieczną	odległość	między	sobą	(minimum	1,5	metra)	zarówno	
w	 ewentualnych	 kolejkach	 przed	 wejściem	 do	 pomieszczeń	 czy	 zajmując	
miejsca	w	pomieszczeniach,	gdzie	odbywają	się	zajęcia;	

d) starać	się	nie	dotykać	dłońmi	okolic	twarzy,	zwłaszcza	ust,	nosa	i	oczu;	



e) przychodzić	 na	 zajęcia	 punktualnie.	 Nie	 ma	 możliwości	 przebywania	 w	 holu	
budynków	w	oczekiwaniu	na	zajęcia;	

9. Zakazuje	 się	 uczestnictwa	w	 zajęciach	osób,	 u	 których	wystąpiły	 objawy	 gorączki,	
duszności,	kaszlu,	kataru,	trudności	w	oddychaniu	lub	duszności	lub	utraty	smaku	i	
węchu.		

10. W	miarę	możliwości	zaleca	się	ograniczenie	przychodzenie	na	dyżury	w	biurze	UTW	
oraz	komunikację	telefoniczną	w	sprawach	nie	wymagających	osobistego	kontaktu.	
Dokonywanie	 opłat	 za	 zajęcia	 można	 dokonywać	 przelewem	 na	 konto	
Stowarzyszenia	Europa	 i	My	nr	w	 tytule	przelewu	wpisując	 „UTW	–	czesne,	 imię	 i	
nazwisko”.	

11. Należy	 na	 bieżąco	 śledzić	 informację	 Głównego	 Inspektora	 Sanitarnego	 i	Ministra	
Zdrowia	dostępne	na	stronach	gis.gov.pl	lub	www.gov.pl/web/koronawirus	a	także	
stosować	 się	do	 zaleceń	 i	 postępować	 zgodnie	 z	nimi.	 Informacje	dot.	 działalności	
UTW	 oraz	 ewentualnych	 zmian	w	 programie	 czy	 zawieszenia	 zajęć	 zamieszczane	
będą	na	stronie	www.utw-grodzisk.pl	

12. W	 obiektach,	 w	 których	 organizowane	 są	 zajęcia	 UTW	 wyznaczone	 zostały	
pomieszczenia	do	izolacji	osoby,	u	której	stwierdzono	objawy	chorobowe.	

13. W	 przypadku	 wystąpienia	 u	 uczestnika	 zajęć	 niepokojących	 objawów	 choroby	
COVID-19:	gorączki,	suchego	kaszlu,	zmęczenia,	utraty	smaku	i	węchu,	trudności	w	
oddychaniu	 lub	 duszności,	 utraty	 mowy	 lub	 zdolności	 ruchowych	 należy	
uniemożliwić/ograniczyć	 jej	 kontakt	 z	 innymi	 oraz	 niezwłocznie	 powiadomić	
dyrekcję	 budynku,	 w	 którym	 odbywają	 się	 zajęcia	 oraz	 koordynatora	 UTW.	
Koordynator	kontaktuje	się	niezwłocznie	–	telefonicznie	z	rodziną	uczestnika	zajęć	i	
wzywa	do	natychmiastowego	odbioru	słuchacza	UTW	z	miejsca	odbywania	się	zajęć	
informując	o	powodach.	

14. Osoba,	u	której	stwierdzono	niepokojące	obawy	powinna	oczekiwać	na	transport	w	
pomieszczeniu,	 w	 którym	 jest	 możliwe	 czasowe	 odizolowanie	 jej	 od	 innych	 osób	
pod	 nadzorem	 wyznaczonej	 osoby,	 która	 zachowuje	 wszelkie	 środki	
bezpieczeństwa.	

15. Dalsze	 działania	 podejmowane	 są	 zgodnie	 z	 procedurami	 bezpieczeństwa	
pomieszczeń,	w	których	odbywają	się	zajęcia.	

16. Koordynator	UTW	lub	 inna	wyznaczona	osoba	ustala	 listę	osób	przebywających	w	
tym	 samym	 czasie	 na	 wspólnych	 zajęciach,	 co	 osoba	 podejrzewana	 o	 zakażenie,	
ponieważ	może	to	być	bardzo	pomocne	w	działaniach	służb	sanitarnych.	

17. Procedury	 bezpieczeństwa	 wchodzą	 w	 życie	 z	 dniem	 przyjęcia	 przez	 Zarząd	
Stowarzyszenia	Europa	i	My.	

18. Procedury	obowiązują	do	odwołania	i	mogą	ulec	aktualizacji.	
	

	

	
	

Grodzisk	Mazowiecki,	1	października	2020		
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