PRACA ZE STRESEM I TRAUMĄ • PSYCHOSOMATYKA • SAMOROZWÓJ • SZKOLENIA
DLA FIRM • WARSZTATY • WYKŁADY • SPOTKANIA INDYWIDUALNE • WYJAZDY

Regulamin Pracowni Uwolnij Ciało w Poznaniu związany z sytuacją
epidemiologiczną zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce.
Regulamin zawiera szczególne informacje dla osób korzystających z usług Pracowni Uwolnij Ciało (zajęcia, warsztaty,
szkolenia, kursy, wykłady, spotkania indywidualne), w czasie stanu epidemii.
Każda osoba przebywająca na wydarzeniach organizowanych przez Pracownię jak i spotkaniach indywidualnych
jest zobowiązana do:
1. Rzetelnego zaznajomienia się z powyższym regulaminem, z zasadami zachowania się w pomieszczeniach w
których odbywają się wydarzenia, oświadczeniem RODO, oświadczeniem dotyczącym ryzyka, oświadczeniem
prowadzącego.
2. Poddania się pomiarowi temperatury przed wejściem na salę/pomieszczenia.
3. Należytego dbania o higienę i bezpieczeństwo wg wytycznych w obiekcie, gdzie prowadzone są zajęcia,
warsztaty, szkolenia, kursy, wykłady, spotkania indywidualne:
a) mieć ze sobą maseczkę lub przyłbicę
b) przed wejściem na salę umyć dokładnie ręce i je zdezynfekować
c) po zajęciach przed wyjściem ww czynność powtórzyć
d) zachować dystans od innych uczestników i prowadzącego wg wytycznych
e) zakładać maseczkę w sytuacjach w których konieczny jest bliższy kontakt
f) korzystanie tylko z własnej maty i innych pomocy (poduszka, koc)
g) w przypadku uczulenia na środki dezynfekujące, należy dezynfekcje przeprowadzić we własnym zakresie
Pracownia Uwolnij Ciało jest zobowiązana do:
1. Współpracy z obiektami, które mają protokoły bezpieczeństwa dotyczące COVID-19 i stosują się do wytycznych
podanych przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.
2. Przestrzegania bezpieczeństwa i higieny w pomieszczeniach odbywania się usług:
a) dbanie o ograniczoną liczbę osób i uczestników podczas wykonywania usług zgodnie z wytycznymi
b) dezynfekcji wyposażenia oraz możliwych powierzchni
c) wietrzenia sal/pomieszczeń
d) umożliwienie uczestnikom dezynfekcji rąk płynem dezynfekcyjnym
e) wywieszenie instrukcji prawidłowego mycia rąk, zakładania rękawiczek i maseczek
d) w razie stwierdzenia objawów wskazujących na infekcję u uczestnika (kaszel, gorączka, katar) do odmówienia
wykonania usługi
Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną
z wirusem SARS-CoV-2 i powyższym regulaminem zgadzam się do ich przestrzegania.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych
chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji Kryzysowych (Dz. U.z 2020r. poz.374 )
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii poz. 284 i 322
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