
REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

organizacji pracy w FabLab Wbijaj!

od dnia 26 czerwca 2021 r.

§1

Cel, podstawa i zakres procedury

1. Celem Regulaminu jest określenie zasad organizacji pracy i zwiększenia bezpieczeństwa

pracowników oraz osób korzystających ze stolarni FabLab Wbijaj! działającej w ramach

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

2. Warunkiem korzystania z FabLab Wbijaj! w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 jest

złożenie przez uczestnika / rodzica / opiekuna pisemnego oświadczenia o zaznajomieniu się z

czynnikami ryzyka i zobowiązaniu do przestrzegania procedur obowiązujących w FabLab

Wbijaj!, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Na stronie internetowej Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” oraz w FabLab

Wbijaj! zamieszczony został dokument pn. Wywiad zdrowotny oraz czynniki ryzyka,

stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu a uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z

ww. dokumentem przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w warsztatach/zajęciach w

FabLab Wbijaj!.

4. Osoby, u których występują niepokojące objawy nie powinny przychodzić na teren FabLabu

Wbijaj!, powinny pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem

uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr

999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,

dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także

obowiązujących przepisów prawa.

§2

Zasady ogólne

1. Wprowadza się ograniczenie do 5 liczby uczestników pozostających w tych samych i stałych

pomieszczeniach służących do prac stolarskich.

2. W trakcie pobytu w FabLab Wbijaj! uczestnicy powinni zachowywać od siebie nawzajem oraz

od instruktorów bezpieczny odstęp 1,5 metra. Dopuszcza się zmniejszenie odstępu pomiędzy

instruktorami a uczestnikami w sytuacjach wyjątkowych (w tym zagrażających życiu lub

zdrowiu).

3. Minimalna przestrzeń dla uczestników w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 10

metrów kwadratowych na jednego uczestnika.

4. Obowiązek udostępniania ograniczonej liczby miejsc, o którym mowa w ust. 1 oraz

obowiązek zachowania odległości, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy:

● rodzica / opiekuna, który uczestniczy w zajęciach/warsztatach z dzieckiem poniżej 13

roku życia;

● rodzica / opiekuna, który uczestniczy w zajęciach/warsztatach z osobą z orzeczeniem

o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z
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orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan

zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

● osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

5. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 - 4 nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko

COVID-19.

6. Ze względu na wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

COVID-19 oraz restrykcje sanitarne z tym związane w FabLab Wbijaj! liczba stanowisk pracy

może ulec zmniejszeniu w stosunku do standardowej liczby stanowisk. W takim przypadku

instruktor informuje uczestników, rodziców lub opiekunów dzieci, o liczbie miejsc w FabLab

Wbijaj! Instruktor decyduje o  pierwszeństwie w przyjęciu uczestników na zajęcia/warsztaty.

7. Określa się następujące zasady prowadzenia zajęć/warsztatów w FabLab Wbijaj!:

● podczas jednych warsztatów/zajęć w pracowni może przebywać maksymalnie 12

uczestników (przy uwzględnieniu wytycznych wskazanych w §2 ust. 1 - 6).

Uczestnikiem jest zarówno dziecko jaki i rodzic lub opiekun. Na jedno dziecko biorące

udział w zajęciach/warsztatach może przypadać maksymalnie jeden rodzic/opiekun.

● uczestnicy realizujący projekty indywidualne niewymagające pomocy instruktora

mają możliwość wykonywania swoich prac obok budynku stolarni w wyznaczonym

miejscu i godzinach po wcześniejszym ustaleniu zakresu prac z instruktorem,

● uczestnicy wpuszczani są do FabLab Wbijaj!  o pełnych godzinach,

● uczestnicy wpuszczani są do FabLab Wbijaj! według kolejności przyjścia - instruktor

ma prawo do samodzielnego wybrania osób z kolejki, w przypadku kiedy liczba osób

początkowych jest wyższa niż 5.

● jedna tura zajęć trwa około 50 minut, po tym czasie uczestnicy zobowiązani są do

opuszczenia pracowni w celu jej przewietrzenia i dezynfekcji (10 minut), po tym

czasie, o kolejnej pełnej godzinie następuje wejście nowych uczestników na zajęcia.

● ze względów bezpieczeństwa w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 instruktor

pełni funkcję merytoryczną oraz instruktażową. Rodzice/opiekunowie przychodzący

razem z dziećmi są zobowiązani do wspólnej pracy z dzieckiem i pomocy przy

wykonywaniu poszczególnych zadań.

8. W FabLab wbijaj! obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, których obecność nie jest

niezbędna do bieżącej działalności FabLab Wbijaj!

§3

Zasady wstępu uczestników do FabLab Wbijaj!

1. Uczestnicy mają wstęp do FabLab Wbijaj! jedynie po prawidłowym zabezpieczenia się w

środki ochrony osobistej (zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej

(chirurgicznej, materiałowej) oraz po dezynfekcji rąk przy wejściu.

2. Uczestnicy przebywający na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie są
przyjmowani.

3. W przestrzeni wspólnej musi być zachowana zasada odstępu co najmniej 1,5 metra – dotyczy

to zarówno odległości uczestników od innych uczestników jak i uczestników od instruktorów.

4. Zabrania się używania telefonów komórkowych. Użycie telefonu dozwolone jest jedynie w

sytuacjach wyjątkowych – po otrzymaniu zgody instruktora.

2



§4

Zasady dotyczące zdrowia uczestników

1. Uczestnik zajęć powinien być zdrowy. Przed przyjściem musi się upewnić, że nie ma

gorączki (temperatura powyżej 37,5°C) lub żadnych symptomów infekcji (m.in. kaszlu,

kataru, duszności, osłabienia, bólu mięśni, wysypki, biegunki).

2. Każdorazowo przy przyjściu instruktor dokonuje pomiaru temperatury ciała uczestnika

termometrem bezdotykowym. Instruktor ma także prawo mierzyć temperaturę uczestnika w

każdej sytuacji, gdy podejmie wątpliwości odnośnie stanu zdrowia uczestnika. Temperatura

jest mierzona za zgodą wyrażoną w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do

niniejszej procedury.

3. Po wejściu uczestnika do FabLabWbijaj! w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 instruktor

przeprowadza z uczestnikiem/rodzicem/opiekunem krótki ustny wywiad dotyczący zdrowia

dziecka (czy nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób) oraz rodziców (czy rodzice lub

osoby współzamieszkujące nie mają objawów infekcji, czy mieli kontakt z osobami u których

podejrzewano lub stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, czy nie są na kwarantannie).

Szczegółowy zakres pytań zadawanych w ramach wywiadu określa załącznik nr 2 do

niniejszej procedury. Dane przekazane w ramach wywiadu nie są zbierane ani utrwalane.

4. Uczestnik nie może przebywać w FabLab Wbijaj!, jeśli ma przynajmniej jedną z

następujących dolegliwości:

a. podwyższona temperatura ciała, powyżej 37,5°C,

b. katar,

c. kaszel,

d. kichanie,

e. duszności,

f. ból gardła,

g. biegunka.

5. W trakcie pobytu uczestnika w FabLab Wbijaj! jest on zobowiązany do przestrzegania zasad

bezpieczeństwa, oraz regularnego dezynfekowania rąk. Niezastosowanie się do zasad może

skutkować wyproszeniem uczestnika z warsztatów/zajęć.

§5

Zasady korzystania z infrastruktury FabLab Wbijaj!

Z pomieszczeń, w których przebywają uczestnicy usuwa się przedmioty, których nie można

skutecznie uprać lub dezynfekować.

1. Uczestnik nie może przynosić ze sobą do FabLab Wbijaj! i zabierać żadnych niepotrzebnych

przedmiotów lub zabawek (wyjątek stanowić mogą prace zabierane do domu, przybory

przynoszone do użytku własnego oraz napoje w butelkach do picia).

2. Na terenie FabLabu obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

3. Sale, w których przebywają uczestnicy wietrzone są co najmniej raz na godzinę, a po

zakończonych zajęciach dezynfekowane są powierzchnie dotykowe wspólne, takie jak

narzędzia, elektronarzędzia, blaty stołów, klamki, oparcia krzeseł, framugi, uchwyty, itp.

§6

Zasady dezynfekcji i bezpieczeństwa sanitarnego

(dla uczestników oraz instruktorów) w trakcie warsztatów/zajęć

1. W FabLabie prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji
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powierzchni dotykowych, narzędzi, elektronarzędzi, blatów stołów, klamek, oparć krzeseł,
framug, uchwytów, itp .

2. Wszystkie osoby przebywające w FabLabie mają obowiązek zakrywania ust i nosa, przy

pomocy maseczki ochronnej (chirurgicznej, materiałowej). Powyższy obowiązek nie dotyczy

przypadków przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Środki

zapewniające wykonanie powyższego obowiązku uczestnicy powinni przynosić we własnym

zakresie.

§7

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika

1. Instruktor ma obowiązek informować uczestników o wszelkich niepokojących objawach,

zaobserwowanych podczas warsztatów/zajęć w FabLabie, m.in. złym samopoczuciu,

zmęczeniu, braku apetytu, wysypce, gorączce powyżej 37,5°C, kaszlu, przekrwionych oczach,

bólu brzucha, problemach żołądkowych.

2. W przypadku stwierdzenia oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności

w oddychaniu, uczestnik nie może uczestniczyć w warsztatach/zajęciach. Uczestnika należy

odseparować od reszty osób i skierować do wyznaczonego pomieszczenia. W przypadku

wystąpienia objawów u dziecka, od pozostałych osób odseparowuje się go wraz z rodzicem

lub opiekunem. Uczestnik powinien jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału
zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub

powiadomienie 999 albo 112.

3. Uczestnik powinien oczekiwać na transport sanitarny w wyznaczonym pomieszczeniu, w

którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.

4. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustala się listę osób obecnych w

tym samym czasie i miejscu na terenie FabLabu i postępuje zgodnie z wytycznymi Głównego

Inspektora Sanitarnego dostępnymi na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/, oraz

gis.gov.pl odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym. Należy powiadomić
właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do

wydawanych instrukcji i poleceń.

5. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, ustala się obszar, w którym

poruszał się i przebywał uczestnik, przeprowadza się rutynowe sprzątanie, zgodnie z

procedurami sanitarnymi oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,

uchwyty itp.) dezynfekuje się pomieszczenie lub miejsce, w  którym dziecko przebywało.

6. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia osoby, należy powiadomić pogotowie ratunkowe

i poinformować o objawach.

7. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy

niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć
go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to

niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w

którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy powiadomić właściwą
miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do

wydawanych instrukcji i poleceń.
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