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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
ZACHOWANIA SIĘ W  PRACOWNI UWOLNIJ CIAŁO® 

ZWIĄZANE Z COVID – 19 
 

1)  Miej na sobie maseczkę. 
 

2) Po wejściu do Pracowni, skieruj się do toalety.  
 (patrz na oznakowania w obiekcie): 
 
a)  umyj dokładnie ręce. 
b)  zdezynfekuj dokładnie ręce.  

 
3)  Skieruj się do jednoosobowej poczekalni (patrz na oznakowania w obiekcie) i poczekaj na wezwanie. 

 
4)  Przed wejściem na salę: 

 
a)  zostanie zmierzona Tobie temperatura. 
b)  ściągnij buty i załóż czyste skarpetki. 
 

5)  Zajmij wskazane miejsce. 
 

6) Zdejmij maseczkę. 
  

7)  Na sali poruszamy się tylko w skarpetkach. 
 

8)  Miej na sobie luźny i wygodny strój. (szatnia jest teraz zamknięta)  
 

9)  Ćwiczenia wykonujemy na własnej macie (kocu, poduszce). 
 

10)  Pamiętaj o dodatkowym zakrywaniu nosa i ust przy kichaniu lub kaszlu. 
 

11)  Po zakończeniu spotkania, zabierz wszystkie swoje  rzeczy z Sali i załóż maseczkę. 
 

12) Przed wyjściem na zewnątrz obiektu umyj i zdezynfekuj ręce. 
 
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce stosujemy procedury związane z higieną i bezpieczeństwem wg. wytycznych. Każda osoba 
korzystająca ze spotkania indywidualnego/konsultacji otrzymuje przed wizytą e-maila z procedurami zachowania się w obiekcie, instrukcję higieny i bezpieczeństwa.  
Powietrze w pomieszczeniach Pracowni jest non-stop oczyszczane urządzeniami na zasadach wielostopniowej filtracji Hepa, jonizacji i lampy UV-C, mające zadanie usuwanie 
m.in. bakterii, wirusów, grzybów i roztoczy. Po każdych zajęciach pomieszczenia pracowni są dodatkowo sterylizowane za pomocą światła UV-C i ozonowania. Dezynfekcja 
wyposażenia oraz możliwych powierzchni i wietrzenie pomieszczeń odbywa się na bieżąco. 

 
Przestrzeń Pracowni, to miejsce kameralnej atmosfery w poczuciu bezpieczeństwa, zaufania, empatii i poufności. Zapraszamy wszystkich, bez względu na wyznanie religijne, 
poglądy polityczne, orientację seksualną. Prosimy o wyrozumiałość gdyby zaistniał jakiś mały poślizg czasowy umówionego spotkania. 
 

 

mailto:biuro@uwolnijcialo.pl
http://www.uwolnijcialo.pl/

