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PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 

TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW NAMYSŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W 

DNIACH 23 i 24.08.2022r. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji Walnego Zgromadzenia Członków NSM 

1. Przed wejściem na teren spotkania zostanie umieszczona instrukcja dot. mycia rąk, zdejmowania i 

zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk. 

2. Zaleca się aby oczekiwanie w kolejce do wejścia na teren spotkania będzie możliwe z zachowaniem 

min. 1,5 metrowej odległości między uczestnikami. 

3. Zapewnione zostanie bezdotykowe wejście na teren spotkania (drzwi zostaną otwarte i 

zablokowane). 

4. Uczestnikom spotkania wchodzącym na teren spotkania zaleca się dezynfekcję rąk oraz zakrywanie 

nosa i ust przy pomocy maski. Środki ochrony osobistej tj. maseczki i rękawiczki jednorazowe 

uczestniczący w spotkaniu muszą zapewnić sobie we własnym zakresie. 

5. W trakcie spotkania będzie zapewniona odpowiednia wentylacja oraz sala będzie dodatkowo 

wietrzona. 

6. W ogólnodostępnych toaletach będzie zapewnione mydło, płyn do dezynfekcji rąk oraz ręczniki 

jednorazowe papierowe.  

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników Walnego Zgromadzenia Członków NSM oraz pracownikom 

NSM 

1. Uczestnik spotkania, u którego w dniu spotkania wystąpią niepokojące objawy, powinien pozostać 

w domu i  postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa 

Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 

999 lub 112 i poinformować o swoich objawach. 

2. Uczestnikom spotkania oraz pracownikom NSM zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej – 

maseczek w trakcie trwania całego spotkania. 

3. Przy wejściu na teren spotkania zalecana jest dezynfekcja rąk. 

4. Spółdzielnia zapewnia środki ochrony osobistej (maseczki) w przypadku braku ich posiadania przez 

uczestników. 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie  zakażenia koronawirusem pracownika obsługi spotkania  

1. W przypadku wystąpienia u pracownika obsługi spotkania niepokojących objawów nie powinien on 
przychodzić na teren spotkania, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z 
lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 
dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 
obowiązujących przepisów prawa. 

 



2 
 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika spotkania zakażenia koronawirusem  

1. W przypadku stwierdzenia u uczestnika wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe 
samopoczucie, trudności w oddychaniu, nie powinien on uczestniczyć w dalszej części spotkania. 
Uczestnik zostanie poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału 
zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub 
powiadomienie 999 albo 112. 

 


