Indywidualne rozwiązania szkoleniowe

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym
- procedury Covid-19, środki bezpieczeństwa w centrum szkoleniowym
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, informujemy o podjętych działaniach po stronie CTS Customized Training

Solutions sp. z o.o. podczas realizowanych szkoleń w centrum szkoleniowym CTS - ADN Centrum Konferencyjne
w Warszawie, al. Jana Pawła II 25, IXp.:
•
•
•
•
•
•

zachowany zostanie limit liczby uczestników na daną powierzchnię w sali szkoleniowej: min. 5 m2 na uczestnika
sala szkoleniowa będzie wietrzona podczas każdej przerwy w zajęciach,
uczestnikom zostaną udostępnione rękawiczki jednorazowe, przyłbice oraz antybakteryjne płyny do
dezynfekcji,
każdego dnia dezynfekowane będą sale szkoleniowe, stoliki, krzesła, zarówno przed jak i po zajęciach,
posiłki będą serwowane w opakowaniach hermetycznych, w zestawie sztućce jednorazowe i serwetki
zapakowane w folię,
na całej powierzchni Centrum Konferencyjnego zwiększona została ilość środków higienicznych, łazienki
zostały wyposażone w płyny antybakteryjne, wszystkie miejsca takie jak: klamki, stoły, poręcze są
dezynfekowane na bieżąco.

Uczestnik realizowanego szkolenia stacjonarnego, wyraża zgodę na udział w kursie z własnej, nieprzymuszonej woli
oraz jednocześnie akceptuje poniższe warunki:
• przed rozpoczęciem zajęć zostaną zweryfikowane parametry zdrowotne uczestników tj. pomiar temperatury,
• przed zajęciami uczestnik wypełnieni oraz zaakceptuje ankietę oceniającej ryzyko zakażenia COVID-19,
• na recepcji ADN Centrum Konferencyjne uczestnik zdezynfekuje ręce,
• uczestnik zajęć zobowiązuje się do stosowania maseczek/przyłbic zakrywających usta i nos na terenie ADN CK.
Informujemy, że wszyscy nasi trenerzy i pracownicy biura otrzymali szczegółowe wytyczne i wskazówki do
postępowania, które zapewniają jak największe bezpieczeństwo prowadzonych szkoleń. Trenerzy delegowani do
realizacji szkoleń nie są w bezpośredniej grupie ryzyka – nie przebywali w ostatnim czasie w krajach wskazanych przez
GIS i w ich otoczeniu nie ma osób poddanych kwarantannie oraz takich, które przebywają w szpitalach na obserwacji
lub stwierdzono u nich zakażenie. Stan zdrowia trenerów oraz osób związanych z obsługą szkoleń jest na bieżąco
monitorowany.
Szkolenia stacjonarne CTS - zapraszamy do udziału:
Miejsce zajęć: ADN Centrum Konferencyjne,
Budynek Atrium Tower, p. IX, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
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