
ZAŁĄCZNIK NR. 1 

 

Informacja dla osób decydujących się na egzamin i/lub szkolenie na uprawnienia 

motorowodne w ośrodku: 

(……………..nazwa ośrodka i adres………………..) 

 

W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 wszelkie działania 

wynikające z przeprowadzania egzaminów i szkoleń na uprawnienia motorowodne będą 

realizowane z zachowaniem szczególnych wymogów sanitarnych. 

  

Wprowadzone one zostały w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ww. 

aktywności i wynikają one bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa (zalecenia dot. 

zachowania dystansu społecznego, dopuszczalnej określonej ilości osób, konieczność 

zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji rąk etc.). 

  

Ośrodek szkoleniowy zapewni Państwu dostęp do środków dezynfekujących, przy wejściu 

do budynku oraz pomieszczeń przeznaczonych do egzaminów i szkoleń teoretycznych, a 

także w bezpośrednim kontakcie ze sprzętem służącym do przeprowadzania egzaminów i 

szkoleń praktycznych z użyciem sprzętu pływającego.  

 

Pracownicy ośrodka będą dbali o przestrzeganie wdrożonych procedur:  

1. Osoba wchodząca na teren ośrodka wyraża zgodę na przestrzeganie ustalonych zasad i 

poddaje się poleceniom pracowników, zgodnie z treścią OŚWIADCZENIA (ZAŁĄCZNIK 

NR. 2) , które podpisuje w obecności upoważnionego pracownika ośrodka bezpośrednio 

przed wejściem na jego teren. 

2. Na teren ośrodka może wejść wyłącznie osoba z wyznaczonym terminem egzaminu lub 

szkolenia. 

3. Każda osoba wchodząca na teren ośrodka musi posiadać własną maseczkę ochronną 

zasłaniającą usta i nos. Odsłonięcie twarzy nastąpi tylko w przypadku konieczności 

potwierdzenia tożsamości osoby, w miejscu wskazanym przez pracownika ośrodka i 

zgodnie z procedurą uwzględniającą szczególne środki ostrożności.  

4. Osoba wchodząca na teren ośrodka zgadza się na pomiar temperatury ciała 

termometrem bezdotykowym. W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 

37 0C), osoba nie zostanie dopuszczona do egzaminu czy szkolenia.  

5. Osoba wchodząca na teren ośrodka zobowiązana jest do poddania się dezynfekcji dłoni 

płynem dezynfekującym oraz powtórzenie tej czynności w każdej wskazanej przez 

pracownika ośrodka strefie i noszenia rękawiczek ochronnych. 

6. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przebywania w miejscach 

wyznaczonych, korzystania wyłącznie z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych i 

zachowania norm odległości między poszczególnymi osobami. 

7. Wszelkie informacje i wytyczne dotyczące zachowania szczególnych środków 

bezpieczeństwa przekaże wyznaczony pracownik ośrodka przed rozpoczęciem egzaminu 

lub szkolenia. 


