Zasady uczestnictwa w zajęciach
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU w Czeladzi
w okresie pandemii COVID-19
Ze względu na wciąż istniejące zagrożenie wirusem COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo
uczestników zajęć prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w zajęciach i stosowanie się
do jego zapisów, podczas pobytu w obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi oraz
we wszystkich miejscach, gdzie odbywają się zajęcia czeladzkiego UTW.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze zasady uczestnictwa w zajęciach, w okresie pandemii COVID-19, dotyczą
wszystkich uczestników zajęć UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU w Czeladzi.
2. Celem przygotowania zasad jest zminimalizowanie zagrożeń chorobą COVID-19
wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19).
3. Przy wejściu do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi i innych miejsc, gdzie
odbywają się planowe zajęcia, umieszczone zostały pojemniki z płynem dezynfekującym.
4. W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi i w budynkach pozostałych instytucji,
w których odbywają się planowe zajęcia, obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony
osobistej takich, jak maseczki lub przyłbice.
5. W toaletach oraz na korytarzach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi oraz pozostałych
instytucji, w których odbywają się planowe zajęcia, umieszczono informacje dotyczące zasad
higieny i zaleceń służb sanitarnych.
6. Słuchacze UTW Czeladź przebywający na terenie siedzib instytucji, w których odbywają się
zajęcia, mają obowiązek stosowania się do komunikatów rozmieszczonych w ich
przestrzeniach oraz stosować się do zaleceń ich pracowników.
§2
Słuchacze UTW Czeladź
1. Słuchacze UTW Czeladź zobowiązani są przychodzić na zajęcia w maseczkach lub
przyłbicach, przy wejściu należy zdezynfekować ręce. W zależności od formy zajęć
prowadzący zajęcia może wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek lub przyłbic.
2. Słuchacze powinni zachowywać bezpieczną odległość między sobą (minimum 1,5 metra).
3. Na zajęcia ruchowe zaleca się Słuchaczom UTW przenoszenie własnego sprzętu do ćwiczeń
(karimaty).
4. Osoby zarażone lub podlegające obowiązkowej kwarantannie nie mogą brać udziału
w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez UTW Czeladź.
5. Sprzęt, nie będący osobistą własnością użytkownika, używany podczas zajęć będzie
dezynfekowany po zakończeniu zajęć a sale wietrzone na każdej przerwie.
6. Korzystanie z szatni będzie odbywać się w bardzo ograniczonym zakresie (pojedyncze
osoby), dopuszczana jest zmiana obuwia na potrzeby zajęć ruchowych, bez gromadzenia się
i grupowania osób.
7. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, tuż przed zajęciami. Przed budynkiem oraz
w budynku wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania
gromadzenia się na korytarzach, salach wykładowych.
8. W salach zajęciowych/wykładowych Słuchacz UTW Czeladź zajmuje miejsce zgodnie
ze wskazaniami prowadzącego zajęcia.
9. Zaleca się komunikację telefoniczną w sprawach nie wymagających osobistego kontaktu.

§3
Postanowienia końcowe
1. Udział w zajęciach jest równoznaczny z akceptacją niniejszych zasad uczestnictwa.
2. Osoba nie stosująca się do w/w zasad może zostać nie wpuszczona do budynku lub
poproszona o jego opuszczenie. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługują żadne
roszczenia z tytułu nie uczestniczenia w zajęciach.
3. We wszystkich sprawach, których nie reguluje niniejszy zbiór zasad uczestnictwa,
zastosowanie znajdują procedury/regulaminy obowiązujące w siedzibach, w których odbywają
się zajęcia UTW Czeladź, a z którymi każdy Słuchacz UTW Czeladź jest zobowiązany się
zapoznać.

