
Sanitarne zasady prewencyjne w Centrum Formacji Duchowej  w Trzebini
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 

Drodzy, w trosce o nasze wspólne dobro 
przyjęliśmy w naszym domu następujące zasady:

1. Zachowujemy dystans społeczny
(w kontakcie między sobą i z pracownikami).

2.  Wewnątrz  domu  w  miejscach  wspo lnego  przebywania  zakrywamy  usta  i  nos
(maseczką, chustą, apaszką…).

3.  Osoby  uczestniczące  w  spotkaniach  mieszkają  w  pokojach  jednoosobowych  z
łazienkami.  Pokoje  dwuosobowe  udostępniane  są  wyłącznie  osobom
zamieszkującym w jednym domu lub jednej wspo lnocie zakonnej.

4. Często dezynfekujemy ręce, obowiązkowo przed kaz+dym posiłkiem i po powrocie
do os rodka np. z bazyliki (oznaczono miejsca z płynem do dezynfekcji)

5. Nie korzystamy z publicznych toalet.

6. W salach konferencyjnych zajmujemy tylko wyznaczone miejsca, nie zmieniamy
ich układu.

7. W jadalni stosujemy się do przyjętych zasad wydawania posiłko w.

8.  Z  kafeterii  korzystamy  z  zachowaniem  dystansu  społecznego,  w systemie  „na
wynos”.  Nie zmywamy samodzielnie  kubko w,  nie  obsługujemy zmywarki.  Moz+na
wyjs c  przed kafeterię na ogro d.

9. Często wietrzymy pomieszczenia wspo lne (kaplica, sale konferencyjne, jadalnia).

10. Osoby z podwyz+szoną temperaturą i objawami infekcji nie mogą brac  udziału w
spotkaniach.  Osoby  uczestniczące  w  spotkaniach  zgadzają  się  na  prewencyjne
zmierzenie temperatury.
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11. Pogorszenie stanu zdrowia (np. wysoką temperaturę) niezwłocznie zgłaszamy
dyrektorowi  lub  osobie  z ekipy  CFD,  izolując  się  od  pozostałych  uczestniko w
spotkania. Osoba z objawami infekcji nie moz+e kontynuowac  udziału w spotkaniu.

12. Osoby uczestniczące przed przyjazdem zachowują obowiązujące normy prawa
pan stwowego  odnos nie  kwarantanny  czy  procedur  związanych  z  moz+ liwym
kontaktem z osobą zaraz+oną Covid-19.

13.  W  przypadku  pozytywnego  testu  na  obecnos c  koronawirusa  u  uczestnika
spotkania,  wykonanego  w  ciągu  14  dni  od  wyjazdu  z  naszego  domu,  zgodnie
z przepisami pan stwowymi lista uczestniko w (imię i nazwisko, adres, nr telefonu)
zostanie przekazana Pan stwowej Inspekcji Sanitarnej.

ks. Piotr SA lęczka SDS
Przełożony Domu Zakonnego
Centrum Formacji Duchowej

Trzebinia, 26 czerwca 2020 r.
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