Konstancin-Jeziorna, dn. 23.09.2020 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORAD STACJONARNYCH
PUNKTÓW CYFROWEGO WSPARCIA SENIORÓW
PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ NIKA
W CZASIE EPIDEMII COVID-19
1. Każda osoba korzystająca z porad stacjonarnych w ramach Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora (PCWS)
jest świadoma, że mimo wprowadzenia środków bezpieczeństwa i obostrzeń sanitarnych przez Fundację
NIKA oraz zarządzających obiektami, w których zajęcia są prowadzone, może dojść do zarażenia wirusem
SARS-CoV-2 (covid-19). W związku z czym uczestnik zajęć bierze w nich udział na własną odpowiedzialność
i jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo swoje i Doradcy Cyfrowego.
2. W zajęciach PCWS może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących
chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć osoby, które przebywają w domu z osobą odbywającą
kwarantannę lub izolację w warunkach domowych (w szczególności zleconą przez służby
epidemiologiczne), albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. W tym zakresie
uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik 1 do niniejszego
Regulaminu.
3. W zajęciach PCWS może uczestniczyć wyłącznie osoba nie podejrzewana o zakażenie lub nosicielstwo
choroby zakaźnej, w tym SARS-CoV-2 (covid-19) w szczególności osoba, która nie miała w ciągu ostatnich
14 dni kalendarzowych kontaktu z osobą zakażoną lub z osobą podejrzewaną o bycie zakażoną. W tym
zakresie uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik 1 do niniejszego
Regulaminu.
4. Uczestnictwo w zajęciach PCWS jest dobrowolne, jednak warunkiem uczestnictwa jest dostosowanie się
do reżimu sanitarnego wynikającego w niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania wymogów bezpieczeństwa wprowadzonych
przez Fundację NIKA oraz zarządzających placówkami, w których zajęcia są prowadzone.
6. Zapisy na zajęcia prowadzone są wyłącznie telefonicznie bądź drogą mailową (nie ma możliwości zapisu
bezpośrednio u Doradcy Cyfrowego podczas dyżuru, z wyłączeniem uczestników zajęć ustalających termin
kolejnej konsultacji). Uczestnik przychodzi na zajęcia punktualnie na umówioną godzinę. Nie ma
możliwości oczekiwania na spotkanie z Doradcą Cyfrowym w placówkach, w których prowadzone są
zajęcia. Uczestnik po przybyciu do placówki powinien skierować się bezpośrednio do wyznaczonej sali, nie
chodzić po placówce i stosować się do wskazań pracowników placówki.
7. W sali z Doradcą Cyfrowym może znajdować się jednocześnie tylko 1 uczestnik. W związku
z ograniczeniami wynikającymi z regulaminów placówek, nie ma możliwości prowadzenia konsultacji
grupowych (2 osoby).
8. Uczestnik zajęć stacjonarnych zobowiązuje się do:
a. stawienia się na zajęcia bez objawów chorobowych (w szczególności kaszlu, kataru, duszności, bólu
gardła, podwyższonej temperatury itp.)
b. dezynfekcji rąk bezpośrednio po przybyciu do placówki oraz po wejściu do sali;
c. zakrywania nosa i ust oraz zapewnienia sobie środków ochrony osobistej umożliwiających zakrycie
nosa i ust;
d. pracy w rękawiczkach jednorazowych podczas konsultacji dotyczących obsługi komputera w sytuacji,
kiedy uczestnik nie przyniósł własnego laptopa i pracuje na laptopie Doradcy Cyfrowego oraz do
zapewnienia sobie rękawiczek jednorazowych;

e. przyniesienia własnych osobistych urządzeń cyfrowych i ich dezynfekcji w obecności Doradcy
Cyfrowego, na których będzie pracował razem z Doradcą Cyfrowym;
f. zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m;
g. przyniesienia ze sobą własnego długopisu (obowiązkowe) i notatnika;
h. wypełnienia każdorazowo oświadczenia stanowiącego załącznik 1 do Regulaminu.
9. W zależności od wymagań placówki uczestnik może zostać poddany bezdotykowemu pomiarowi
temperatury, może zostać poproszony o złożenie dodatkowych oświadczeń o stanie zdrowia, akceptacji
regulaminów oraz podanie danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu). Uchylanie się od spełnienia
tych wymagań może skutkować odmową wejścia na teren placówki, a co za tym idzie brakiem możliwości
skorzystania z porady Doradcy Cyfrowego.
10.Czas trwania konsultacji cyfrowych zostaje ograniczony zgodnie z wymogami regulaminów placówek
udostępniających sale w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie przerwy higienicznej przed następnym
uczestnikiem (dezynfekcja blatu, krzeseł, klamek oraz wietrzenie pomieszczenia). Dezynfekcji dokonują
pracownicy placówek lub Doradcy Cyfrowi.
11.Doradca Cyfrowy jest zobowiązany do:
a. każdorazowej dezynfekcji stanowisk, przy których siedzą uczestnicy oraz wietrzenia sali (przed
pierwszym uczestnikiem i po każdym uczestniku);
b. ograniczenia do minimum dotykania urządzeń cyfrowych przynoszonych przez uczestników poprzez
używanie wskaźnika laserowego oraz rysika do ekranów dotykowych;
c. dezynfekcji urządzeń cyfrowych uczestników jeśli występuje konieczność dotknięcia urządzenia przez
Doradcę Cyfrowego i nie ma możliwości skutecznego świadczenia usługi z wykorzystaniem wskaźnika
laserowego lub rysika do ekranów dotykowych;
d. dezynfekcji rąk (przed pierwszym uczestnikiem i po każdym uczestniku);
e. zakrywania nosa i ust oraz zapewnienia sobie środków ochrony osobistej umożliwiających zakrycie
nosa i ust;
f. zorganizowania swojej pracy i zapisów na zajęcia w taki sposób, aby spełnić warunki, o których mowa
w pkt. 10.
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Załącznik 1 do Regulaminu korzystania z porad
stacjonarnych Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniorów
prowadzonych przez Fundację NIKA w czasie epidemii
covid-19

Oświadczenie w związku z zagrożeniem covid-19

Warszawa, dn. …………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
NR TELEFONU: ………………………………..……………………………………………………………………..
1. Oświadczam, że jestem świadoma/y, że mimo wprowadzenia środków bezpieczeństwa i
obostrzeń sanitarnych przez Fundację NIKA oraz zarządzających obiektami, w których zajęcia są
prowadzone, może dojść do zarażenia wirusem SARS-CoV-2 (covid-19) i korzystam w porad
Punków Cyfrowego Wsparcia Seniora na własną odpowiedzialność.
2. Oświadczam, że w dniu dzisiejszym jestem osobą zdrową. Nie występują u mnie objawy
chorobowe sugerujące chorobę zakaźną takie jak kaszel, katar, duszności, ból gardła,
podwyższona temperatura itp.
TAK / NIE
3. Jestem osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych (w szczególności
zleconą przez służby epidemiologiczne).
TAK / NIE
4. Przebywam w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych (w
szczególności zleconą przez służby epidemiologiczne).
TAK / NIE
5. W ciągu ostatnich 14 dni miałem kontakt z osobą zakażoną lub z osobą podejrzewaną o bycie
zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (covid-19).
TAK / NIE

………………………………..………………………………………………………..
czytelny podpis

