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Zasady uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowych kursów 
przewodnickich SKPG “Harnasie” na czas epidemii COVID-19 

 
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z wprowadzenia w Polsce stanu epidemii            
i   ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w trakcie wyjazdów szkoleniowych,         
wprowadzone zostają szczególne zasady uczestnictwa w zajęciach. 
 

Dopuszczenie do uczestnictwa i obowiązkowe wyposażenie 
1. W wyjazdach szkoleniowych może brać udział jedynie osoba, która jednorazowo przedłożyła           

kierownictwu kursu podpisane oświadczenie, zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu.            
Oświadczenie należy przesłać w formie skanu na adres mailowy: kurs@skpg.gliwice.pl 

2. Uczestnik poprzez zapisanie się na wyjazd szkoleniowy i wzięcie w nim udziału potwierdza,             
że wg. swojej najlepszej wiedzy:  
a) nie jest zakażony wirusem SARS-CoV-2,  
b) nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, 
c) nie miał żadnych symptomów COVID-19 (podwyższona temperatura, kaszel, problem         

z oddychaniem, utrata węchu lub smaku, itd.) w ciągu 14 dni poprzedzających datę wyjazdu, 
d) nie miał kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub wykazującą objawy COVID-19 w ciągu            

14 dni poprzedzających datę wyjazdu. 

3. W przypadku, gdy któraś z opisanych w pkt. 2 lit. a-d okoliczności wystąpi u uczestnika przed                
rozpoczęciem wyjazdu szkoleniowego, zobowiązany jest on zrezygnować z uczestnictwa         
w wyjeździe i poinformować o tym fakcie kierownictwo kursu. 

4. Kierownik wyjazdu szkoleniowego może w trakcie zajęć przeprowadzić badanie termometrem          
bezkontaktowym, warunkujące dalsze uczestnictwo w wyjeździe. Osoby, u których badanie          
wykazało temperaturę ciała powyżej normalnej (37,5°C), nie będą mogły kontynuować uczestnictwa           
w wyjeździe i przebywać z resztą grupy.  

5. Uczestnicy zobowiązani są posiadać przy sobie osobisty płyn dezynfekcyjny, sterylne rękawiczki           
ochronne (do przygotowywania posiłków) i maseczki lub inne artykuły pozwalające zasłonić usta            
i nos - w ilościach wystarczających na cały wyjazd. 

6. Do odwołania uczestnicy kursu nie mogą zapraszać osób towarzyszących na wyjazdy szkoleniowe. 

  

 



Wytyczne sanitarne w trakcie zajęć 
7. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać na wyjeździe zasad i ograniczeń wynikających          

z obowiązujących w Polsce przepisów prawa (www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia),      
a także do respektowania wytycznych przekazywanych przez kadrę szkolenia. 

8. Osoby przygotowujące posiłki muszą bezwzględnie mieć założone sterylne rękawiczki ochronne          
oraz zasłaniać usta i nos. 

9. Jeśli nocleg zorganizowany jest pod namiotami lub w obiekcie bez oddzielonych łóżek, uczestników             
obowiązuje nakaz zajmowania miejsc do spania z zachowaniem 2m odstępów między sobą. 

10. Dojazdy na wyjazdy kursowe mogą odbywać się środkami komunikacji publicznej z zachowaniem            
zasad porządkowych wprowadzonych przez danego przewoźnika. W przypadku korzystania z          
prywatnych samochodów osobowych uczestników – należy stosować się do aktualnie          
obowiązujących przepisów. 

Podejrzenie zakażenia w trakcie/po wyjeździe szkoleniowym 
11. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić przewodnikowi prowadzącemu wyjazd, jeśli w trakcie zajęć           

poczuje osłabienie, duszności czy inne niepokojące objawy. Pozwoli to kadrze szkolenia objąć taką             
osobę odpowiednią opieką i podjąć środki ostrożności zalecane przez służby sanitarne. 

12. Jeśli u osoby biorącej udział w wyjeździe szkoleniowym, w ciągu 14 dni od jego zakończenia,               
wystąpią objawy COVID-19, osoba ta zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie            
właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także organizatora - SKPG “Harnasie”            
na adres mailowy: kurs@skpg.gliwice.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg. wskazań GIS:           
www.gov.pl/web/koronawirus 

13. Organizator zobowiązuje się traktować każde zgłoszone podejrzenia zakażenia na wyjeździe          
z pełną powagą. Przygotowane procedury zakładają telefoniczne informowanie uczestników        
wyjazdu o możliwym kontakcie z wirusem, a także przekazywanie listy uczestników wyjazdu i             
kontaktu do nich, właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

Postanowienia końcowe 
14. Przestrzeganie zapisów niniejszego dokumentu jest obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu         

szkoleniowego, pod rygorem odmówienia mu dalszego uczestnictwa w zajęciach lub całkowitego           
wykluczenia z kursu, w trybie określonym w regulaminie kursu przewodnickiego SKPG “Harnasie”.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych zasadach.          
Aktualna wersja zasad uczestnictwa oznaczona datą, udostępniana jest na stronie internetowej          
www.skpg.gliwice.pl/kurs/strefa-kursanta/covid-19/, a informacje o zmianach anonsowane są we        
właściwym wątku na forum SKPG Harnasie. 
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