Wytyczne dotyczące zachowania koniecznych środków ostrożności podczas
Zebrań D&egatów na Zgromadzenie Izby, w związku ze stanem epidemii ryzykiem
zakażenia wirusem SARS~.CoV~2
Zasady udziału w Zebraniu:
1.

Na zebranie może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.

2.

NIE MOŻE przyjść na zebranie osoba:
2.1. u której stwierdzono obecność wirusa Covid~1 9

2.2. która przebywa w domu z osobą na kwarantannie tub izolacji w warunkach domowych,
2.3. która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3.

Adwokaci potwierdzają swoją obecność na zebraniu, podpisując się na liście obecności. Wskazane
jest, aby każdy uczestnik zebrania korzystał z własnego długopisu.

4.

Podczas rejestracji adwokat okazuje legitymację ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego
odczytanie, tak aby uniknąć konieczności kontaktu z dokumentem przez osoby trzecie.

5.

Złożenie podpisu na liście obecności jest równocześnie złożeniem oświadczenia, że osoba:

5.1. nie jest chora i nie ma objawów chorobowych (gorączka, kaszel),
5.2. nie przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
5.3. nie jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
5.4. w ciągu ostatnich 14 dni nie miała kontaktu z osobą u której stwierdzono zarażenie Covid-19,
lub z osobą, która przebywa na kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych.
6.

Stawiennictwo adwokata z naruszeniem warunków określonych w pkt 1 i 2 będzie skutkowało
zawiadomieniem odpowiednich służb sanitarnych.

7.

Nie złożenie podpisu na liście obecności, stanowiącym równocześnie złożenie oświadczenia, może
skutkować zawiadomieniem odpowiednich służb sanitarnych.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją Zebrania:
1.

Podczas przebywania na terenie obiektu, w którym odbywa się zebranie, obowiązuje prawidłowe
zakrywanie nosa i ust (maseczką jedno— lub wielorazową lub materiałem lub przyłbicą).

2.

Przy wejściu do sali, na sali i w toaletach będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk. Wszyscy
wchodzący i wychodzący są zobowiązani każdorazowo zdezynfekować dłonie.

3.

Osoby oczekujące na rejestrację i podpisanie listy zachowują dystans, co najmniej 2. metrów
od innych osób.

4.

Na salę adwokaci wchodzą pojedynczo, przy zachowaniu dystansu, co najmniej 2. metrów
od innych osób, Po obligatoryjnej dezynfekcji rąk.

5.

Na sali miejsca siedzące zostały ustawione z zachowaniem dystansu 2,5 metra pomiędzy nimi.
Dystans ten nie może być zmniejszany (nie wolno zsuwać krzeseł).

6.

Zaleca się unikania tworzenia się grup przed obiektem, w którym przeprowadzane jest zebranie,
oraz bezpośrednio przed salą przed rozpoczęciem zebrania oraz po jego zakończeniu,

7.

Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali konferencyjnej obowiązuje zakaz
przebywania osób towarzyszących z wyjątkiem sytuacji, kiedy adwokat wymaga pomocy
w poruszaniu się.

Organizatorzy dokładają starań, aby zebranie odbyło się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
i wytycznymi GIS oraz w obowiązującym reżimie sanitarnym. Apelujemy o zastosowanie
do wytycznych, co pomoże uniknąć sytuacji zakłócenia organizacji i przebiegu zebrania oraz umozliwi
jego bezpieczne przeprowadzenie.
„

