Załącznik nr 4
Wytyczne realizacji wsparcia udzielanego przez Wykonawcę zewnętrznego wynikające ze
stanu pandemii w ramach projektu
„Kształcimy profesjonalistów”
W związku z sytuacją epidemiologiczną panującą w regionie i kraju osoby/podmioty udzielające
wsparcia mają obowiązek stosowania niniejszych Wytycznych podczas realizacji usług.
1. Osoby/podmioty udzielające wsparcia zapewniają prowadzenie wsparcia z uwzględnieniem
odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów
zdrowia i właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych
branż.
2. Osoby/podmioty udzielające wsparcia zobowiązane są do zapewnienia braku kontaktu grupy
uczestników z innymi grupami.
3. Minimalna przestrzeń dla uczestników wsparcia w sali określana na podstawie odrębnych
przepisów stosownych służb. Z pomieszczenia, w którym prowadzone jest wsparcie, należy
usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
Wyposażenie wykorzystywane podczas wsparcia należy dokładnie czyścić lub
dezynfekować.
4. Zajęcia teoretyczne może realizować w formule zdalnej po uprzednim sprawdzeniu, iż każdy
uczestnik ma możliwość techniczną uczestnictwa w takiej formie. W przypadku braku
możliwości technicznych Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza takie wsparcie lub
realizuje zajęcia w formule tradycyjnej przy zachowaniu wymogów sanitarnoepidemicznych.
5. Sprzęt wykorzystywany podczas wsparcia powinien być regularnie czyszczony z użyciem
detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go
przed używaniem.
6. Po każdych zajęciach używany sprzęt oraz podłoga powinny zostać umyte
lub zdezynfekowane.
7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.
8. Wyjścia poza miejsce wsparcia odbywa się wyłącznie z zachowaniem dystansu społecznego
albo z zachowaniem zasady obowiązkowego zakrywania ust i nosa.
9. Należy unikać organizowania większych skupisk uczestników wsparcia w jednym
pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed
rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy
wykorzystywać co drugi boks.
10. Prowadzący wsparcia powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, wynoszący
min. 1,5 m.
11. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk i w wyznaczonych obszarach.
12. Wykonawca powinien posiadać termometr bezdotykowy oraz dezynfekować go po użyciu
w danej grupie.
13. Wykonawca powinien w każdym dniu wsparcia, przed jego rozpoczęciem dokonać pomiaru
temperatury ciała uczestnika, zapisując pomiar w Tabeli pomiarów temperatury ciała.

14. Tabela pomiarów w oryginale powinna zostać dołączona do dokumentacji niezbędnej do
rozliczenia wsparcia.
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15. Jeżeli uczestnik szkolenia przejawia objawy mogące wskazywać na zakażenie
koronawirusem SARS-CoV-2, należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, a następnie
niezwłocznie powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. W przypadku
uczestnika niepełnoletniego należy powiadomić jego rodziców.
16. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki
ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
17. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem.
18. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach, klawiatur, włączników.
19. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu
niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby uczniowie
nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
W przypadku zmiany zaleceń, wynikających ze zmiany sytuacji epidemicznej, niniejsze wytyczne
będą aktualizowane.

