REGULAMIN
określający zasady przygotowania i przeprowadzania badań biegłości, szkoleń oraz innych spotkań
grupowych organizowanych przez Sekcję Badań Biegłości Laboratorium Badawczego INTERLABO
z siedzibą w Warszawie („Organizator”) w trakcie pandemii SARS-CoV-2.

1. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19,
Sekcja Badań Biegłości INTERLABO podejmuje działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa
i ochronę zdrowia wszystkich uczestników, pracowników i dostawców, obsługujących dane wydarzenie.
Działania dostosowane są do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.
2. Ilekroć mowa w niniejszym regulaminie o badaniach PT/szkoleniu, rozumie się przez to udział w badaniach
biegłości, szkoleniach i innych spotkaniach grupowych organizowanych przez Sekcję Badań Biegłości
INTERLABO.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników badań PT/szkoleń. Nieprzestrzeganie niniejszego
Regulaminu wyklucza udział z badania PT/ szkolenia danego uczestnika.
4. W szkoleniach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami
zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
5. Organizator zobowiązuje się do:
a) Organizacji noclegu, spożywania posiłków, wykładów w miejscu spełniającym aktualne wytyczne
Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia.
b) Dostosowania liczby uczestników do obowiązujących przepisów. Zorganizowania układu przestrzennego
sali, w której odbywa się szkolenie, w sposób zapewniający zachowanie min. 1,5 metra odległości między
uczestnikami szkolenia.
c) Zapewnienia w miejscu badań PT/szkolenia płynu do dezynfekcji rąk, a w szczególności przy wejściu do
sali szkoleniowej oraz na terenie oczyszczalni ścieków, gdzie pobierane będą próbki do porównań.
d) Zapewnienia niezbędnych danych osobowych i kontaktowych wszystkich uczestników szkolenia, za ich
zgodą, na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników lub pracowników zakażenia koronawirusem.
e) Poinformowania uczestników badań PT/szkolenia o zastosowanych procedurach dot. przeciwdziałaniu
zarażeniu koronawirusem.
f) Zapewnienia stosowania przez pracowników obsługi środków ochrony osobistej - maseczek / przyłbic
i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie badań PT/szkolenia, jak i na etapie jego przygotowania).
6. Uczestnik szkolenia:
a) Zapoznaje się niniejszym Regulaminem, a wchodząc na teren badań PT/szkolenia stosuje się do zapisów
w nim zawartych.
b) W przypadku wystąpienia objawów chorobowych w dniu badań PT/szkolenia powinien odwołać swój

c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

udział, pozostać w domu i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia.
Przed wejściem na teren badań PT/szkolenia obowiązkowo dezynfekuje dłonie środkiem udostępnionym
przez Organizatora.
Zachowuje dystans od innych uczestników szkolenia wynoszący min. 1,5 metra.
Stosuje maseczkę ochronną/przyłbicę przy wejściu na teren badań PT/szkolenia i w każdej sytuacji,
w której nie byłaby zachowana bezpieczna odległość od innych osób, wynosząca min. 1,5 metra.
Stara się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
Podczas kaszlu i kichania zakrywa usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
Powinien, w przypadku przeprowadzania przez organizatora szkolenia kontrolnego pomiaru temperatury
ciała termometrem bezdotykowym, poddać się takiemu pomiarowi. Wynik pomiaru będzie rejestrowany.
W przypadku podwyższonego wyniku pomiaru (powyżej 37,5C), uczestnik nie zostanie wpuszczony na
teren badań PT/ szkolenia.
Stosuje się do zaleceń Organizatora, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia
wszystkich uczestników, pracowników i dostawców, obsługujących dane badania PT/szkolenie.

7. Niniejszy Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.interlabo.pl i przesłany do
Uczestników przed rozpoczęciem badań PT/szkolenia.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Akceptuję powyższy regulamin:

…………………………………………………………………
Data i podpis Uczestnika

