


d) przebywania na terenie Ł-IS jedynie w budynkach i pomieszczeniach 

związanych z organizowanym kursem lub egzaminem; 
e) korzystania ze środków dezynfekujących aparaturę i sprzęt będący w ich 

użytkowaniu; 

f) oczyszczania i zdezynfekowania używanego w czasie zajęć sprzętu i aparatury 

po zakończeniu zajęć, w szczególności próbek (po zakończeniu badania), które 

były w ich dyspozycji; 

g) stosowania rękawiczek podczas obsługi sprzętu i aparatury, a także 

radiogramów, w przypadku których brak jest możliwości odkażania ; 

h) przestrzegania dodatkowych instrukcji przekazywanych w trakcie kursu. 

6. Nieprzestrzeganie ww. zasad lub niepodpisanie Oświadczenia. a także 

niezarejestrowanie się w elektronicznym systemie rejestracji obecności skutkuje 

zakazem wstępu na teren Ł-IS. a w konsekwencji nieuczestniczenie w kursie 

lub egzaminie z winy uczestnika. 

III. Warunki prowadzenia kursów i egzaminów w Ł·IS 

1. W Ł-IS ustalono następujące zasady prowadzenia zajęć, wynikające 

z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych GIS: 

a) Powierzchnia sali szkoleniowej/wykładowej w przeliczeniu na każdą osobę 

przebywającą w takim pomieszczeniu, tj. prowadzącego i kursantów, wynosi 

min. 4 m2; a odległość między kursantami wynosi min. 2 m (poprzez 

odpowiednie ustawienie stolików); 

b) Sale szkoleniowe/wykładowe są wietrzone systematycznie w czasie przerwy 

między zajęciami (oraz, w razie potrzeby, w trakcie zajęć) ; 

c) Przerwy między zajęciami są organizowane tak, aby ograniczyć kontakt grup 

kursantów; 
d) Podstawowy sprzęt wykorzystywany podczas kursu jest przekazany do 

wyłącznej dyspozycji 1 kursanta przez cały okres trwania kursu (szkolenia 

i egzaminu). Prowadzący dysponuje oddzielnym sprzętem pokazowym; 

e) Po zakończeniu jednego i przed rozpoczęciem kolejnego kursu sprzęt , stoliki, 

próbki i miejsca narażone na kontakt (dotyk) przez różnych uczestników kursu 

są odkażane. 

2. Równocześnie Ł-IS zapewnia i gwarantuje uczestnikom: 
a) dostęp do środków dezynfekujących przy wejściu do każdego budynku 

i w pomieszczeniach, w których prowadzone są kursy i egzaminy, oraz możliwość 

wykonania pomiaru temperatury; 

b) codzienną dezynfekcję pomieszczeń , w których prowadzone są zajęcia 

przed ich rozpoczęciem , a także ciągów komunikacyjnych i toalet, w tym 

elementów ogólnodostępnych , tj . poręczy, klamek, włączników itp. 
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Notatka
Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 20.08.2020 r. punkt otrzymuje brzmienie: "Powierzchnia sali szkoleniowej/wykładowej zapewnia zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy przebywającymi w niej osobami, zgodnie z aktualnymi wytycznymi obowiązującymi dla miejsca prowadzenia zajęć."








