Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w miejscach
organizacji szkoleń stacjonarnych Sages
wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa COVID-19
●

●

●

Bezpieczeństwo w salach szkoleniowych oraz na powierzchniach wspólnych
○ w zajęciach mogą̨ brać́ udział tylko osoby zdrowe, dlatego przed szkoleniem
wszyscy uczestnicy zostaną poproszeni o złożenie stosownego
oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia oraz podanie informacji, czy miały
kontakt z osoba zakażoną̨ lub były poddane kwarantannie,
○ liczba uczestników na sali oraz odstępy między nimi będą dostosowane do
aktualnie obowiązujących wytycznych,
○ wszystkie powierzchnie użytkowane w ciągu dnia są regularnie
dezynfekowane (klamki, poręcze, blaty, stoliki etc.),
○ sprzęt komputerowy jest dezynfekowany po każdym dniu szkoleniowym,
○ regularne wietrzenie sal - posiadamy w pełni otwierane okna i sprawną
wentylację,
○ osoby obsługujące szkolenie używają jednorazowych rękawiczek oraz
korzystają z maseczek lub przyłbic,
○ dozowniki z płynami do dezynfekcji oraz rękawiczki jednorazowe są
wystawione w miejscach ogólnodostępnych,
○ zapewniamy zwiększoną częstotliwość dezynfekcji toalet, w tym klamek
i kranów,
○ w widocznych miejscach są wywieszone niezbędne informacje, instrukcje
używania i zdejmowania rękawiczek oraz maseczek,
○ uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek w czasie przebywania na
sali szkoleniowej, przy czym zapewniamy każdemu uczestniczy 2 maseczki
jednorazowe na każdy dzień szkoleniowy.
Bezpieczeństwo podczas przerw kawowych
○ w dalszym ciągu korzystanie z przerw kawowych jest nielimitowane oraz
dostępne przez cały okres szkolenia - zadbaliśmy o to, żeby Państwa
przerwy w trakcie spotkań mogły się odbywać w komfortowych warunkach,
○ dostępny często dezynfekowany ekspres do kawy/herbaty, woda
butelkowana,
○ wydzielony pas umożliwiający uformowanie się kolejki do ekspresu
z zachowaniem odległości,
○ napoje gorące podawane są w naczyniach do jednorazowego użycia.
Bezpieczeństwo podczas lunchu
○ do odwołania zapewniamy catering paczkowany serwowany w sali
szkoleniowej lub pokoju kawowym,
○ w celu ograniczenia kontaktu między grupami pokój kawowy może być
dostępny tylko dla jednej grupy jednocześnie,
○ liczba miejsc przy stolikach będzie przystosowana do obowiązujących
standardów.

