Załącznik nr 2 do „Zasad działalności
Centrum Polsko-Francuskiego
Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie
w trakcie epidemii Covid-19”.

REGULAMIN
uczestnictwa w kursie języka francuskiego w trakcie epidemii COVID-19
§1
1. Celem Regulaminu jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub
choroby COVID-19.
2. Zasady bezpieczeństwa określone w Regulaminie dotyczą wszystkich uczestników kursów
języka francuskiego organizowanych w siedzibie Centrum Polsko-Francuskiego Côtes
d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie (CPF), w tym rodziców i/lub opiekunów prawnych
uczestników niepełnoletnich.
3. Regulamin określa działania, które mają na celu zminimalizować możliwości zakażenia, ale
mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa nie pozwolą w 100% wyeliminować
ryzyka związanego z zakażeniem.
4. Każdy uczestnik lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej, decydując się na udział
w kursie języka francuskiego, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania
Regulaminu.
5. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia COVID-19, harmonogram kursów
zostanie zmodyfikowany przez CPF w taki sposób, aby jednorazowo mogła w nich wziąć
udział określona liczba uczestników, pozwalająca na zachowanie bezpiecznej odległości od
siebie, zgodnie z wytycznymi epidemicznymi służb sanitarnych.
6. Harmonogram kursów ułożony będzie tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się
uczestników w częściach wspólnych instytucji.
7. Informacje o aktualnym harmonogramie kursów przekazywane są uczestnikom drogą
mailową oraz umieszczane są na stronie internetowej CPF (www.cpf.olsztyn.pl).
8. Apeluje się do uczestników kursów oraz rodziców/opiekunów prawnych przyprowadzających
i odbierających dzieci do/z instytucji o punktualność.
9. W przypadku pogorszenia się sytuacji zagrożenia epidemiologicznego dyrektor CPF może
częściowo lub w całości zawiesić kursy i zastosować formę hybrydową (mieszaną) lub zdalną.
§2
1. W jednej grupie może przebywać do 8 uczestników. Liczba uczestników jest uzależniona od
wielkości sali dydaktycznej.
2. Każda grupa uczestników przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
3. Minimalna przestrzeń w sali wynosi min. 2,5m2 na jednego uczestnika.
4. W sali odległości pomiędzy stanowiskami pracy dla uczestników wynoszą min. 1,5 m.
5. W trakcie przerwy pomiędzy poszczególnymi zajęciami pracownik CPF wietrzy salę oraz
przeprowadza dezynfekcję stanowisk pracy uczestników i powierzchni dotykowych.
6. W instytucji nie funkcjonuje szatnia. Okrycia wierzchnie uczestnicy mają przy sobie
i nie dotykają odzieży innych uczestników.
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§3
1. Uczestnicy zobowiązani są:
1) do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego zalecanych przez Ministerstwo
Zdrowia i służby sanitarne, tj. zasłaniać usta i nos (do czasu rozpoczęcia zajęć),
dezynfekować ręce płynem dostępnym przy wejściu do CPF oraz w salach
dydaktycznych, a także zachować bezpieczny dystans, co najmniej 1,5 m., od innych
osób. CPF nie dostarcza uczestnikom maseczek lub przyłbic; uczestnik zobowiązany
jest zapewnić zasłonę ust i nosa we własnym zakresie.
2) W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, do wyrażenia zgody
na bezdotykowy pomiar temperatury ciała. Temperatura powyżej 38˚C uniemożliwia
udział w lekcji języka francuskiego.
3) Złożenia oświadczenia uczestnictwa w kursie języka francuskiego w trakcie epidemii
COVID-19; wzór oświadczenia znajduje się w § 6 Regulaminu.
2. Jeżeli uczestnik/rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika miał bezpośredni
kontakt z osobą/osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub osobą/osobami
przebywającymi w kwarantannie powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
pracownika odpowiedzialnego za organizację kursów w CPF telefonicznie: 504 914 186 lub
mailowo: kursy@cpf.olsztyn.pl. Taki uczestnik nie może wziąć udziału w zajęciach
stacjonarnych.
3. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający osoby niepełnoletnie do/z CPF
muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego zalecanych przez Ministerstwo
Zdrowia i służby sanitarne, tj. zasłaniać usta i nos, zdezynfekować ręce płynem dostępnym
przy wejściu do CPF oraz zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników CPF
oraz innych uczestników wynoszący min. 1,5 m.
§4
1. Pracownik CPF, który zauważył u uczestnika objawy choroby COVID-19 (duszności, kaszel,
gorączka) niezwłocznie umieszcza go w miejscu zapewniającym izolację.
2. Pracownik CPF telefonicznie lub osobiście natychmiast powiadamia o zaistniałej sytuacji
dyrektora CPF oraz, w przypadku osoby niepełnoletniej, rodziców/opiekunów prawnych
uczestnika.
3. Obszar, w którym przebywał podejrzany o zakażenie uczestnik należy gruntownie posprzątać
z użyciem wody z detergentem, a powierzchnie dotykowe zdezynfekować.
4. Pracownik odpowiedzialny za organizację kursów w CPF sporządza listę osób, które miały
bezpośredni kontakt z uczestnikiem podejrzanym o zakażenie.
5. Ewentualne wdrożenie dodatkowych procedur uzależnione będzie od rekomendacji
właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
6. Dyrektor CPF informuje o zaistniałej sytuacji organizatora.
§5
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Zasady bezpieczeństwa obowiązują do odwołania.
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3. Z uwagi na nieprzewidziane sytuacje Regulamin może ulec zmianie.
§6
Wzór oświadczenia:
Olsztyn, …………………………..
OŚWIADCZENIE
uczestnictwa w kursie języka francuskiego w trakcie epidemii COVID-19
*

Dotyczy Uczestnika ………………………………………………………………………………………………………………
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1.

2.
3.

4.

5.

Zapoznałem/łam się z „Regulaminem uczestnictwa w kursie języka francuskiego w trakcie epidemii
COVID-19”, akceptuję go i zobowiązuję się do jego przestrzegania, a przede wszystkim do
przychodzenia do instytucji punktualnie, tylko i wyłącznie będąc zdrowym. Przyjmuję do wiadomości
i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby nie będę mógł/mogła wziąć udziału w kursie do
momentu ustania wszelkich objawów chorobowych.
Wyrażam zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury ciała w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów chorobowych.
Wyrażając zgodę na udział w kursie języka francuskiego w Centrum Polsko-Francuskim Côtes d'ArmorWarmia i Mazury w Olsztynie (CPF) w trakcie epidemii COVID-19 jestem świadomy/a czynników ryzyka
grożących zakażeniem się COVID-19 i w przypadku zachorowania nie będę wnosił/a skarg i zażaleń
oraz występował/a z jakimikolwiek roszczeniami.
Zobowiązuję się do poinformowania pracownika odpowiedzialnego za organizację kursów w CPF,
telefonicznie lub mailowo, o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa COVID-19 w
moim najbliższym otoczeniu.
Jestem świadomy/a, że podanie nieprawdziwych informacji lub świadome zatajenie prawdy naraża
zdrowie lub życie innych uczestników kursów oraz pracowników CPF.

………………………………………………….
Podpis Uczestnika
*

w przypadku osoby niepełnoletniej wypełnia/podpisuje rodzic/opiekun prawny uczestnika.
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*

