Załącznik nr 2 do
Regulaminu szczegółowego organizacji pracy w FabLab
Wbijaj! od dnia 26 czerwca 2021 r.

WYWIAD ZDROWOTNY ORAZ CZYNNIKI RYZYKA

Informacje dotyczące czynników ryzyka dla uczestników/rodziców/opiekunów z prośbą o zapoznanie się z nimi,
przed podjęciem decyzji związanej z uczestnictwem w warsztatach/zajęciach w FabLab Wbijaj!:
a. Czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u uczestnika, dziecka, jego rodziców lub opiekunów jak i innych
domowników:
● Część przypadków choroby przebiega bezobjawowo;
● Rośnie ryzyko zarażenia w przypadku przebywania przez długi okres czasu w zamkniętym pomieszczeniu z
osobami zarażającymi;
● Wirus przenosi się drogą kropelkową. Nosiciel wirusa zakaża podczas kaszlu, kichania, mówienia. Jeśli jednak
dotkniesz czegoś, co miało kontakt ze śliną osoby zakażonej, a potem dotkniesz twarzy – okolic nosa, oczu,
uszu i ust, możesz się zakazić;
● Wirusy mogą przetrwać do 3 godzin w formie aerozolu, do 24 godzin na powierzchni kartonowej i do 72
godzin na stali nierdzewnej lub plastiku.
● Objawy choroby pojawiają się między drugim a czternastym dniem od zakażenia – w tym okresie nosiciel
może już zarażać innych.

b.
●
●
●
●
●

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:
często myć dłonie wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,
zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (2 metry),
unikać dużych skupisk ludzi,
dbać o higienę miejsc, w których przygotowuje się posiłki,
nie dzielić się jedzeniem np. chipsami z jednej paczki.
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Czy uczestnik zajęć ma lub w ciągu ostatnich 24 godzin zaobserwowano u niego/niej:
podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,5°C;
katar, kaszel lub kichanie
duszności
ból gardła
biegunkę

2. Czy uczestnik, dziecko, rodzic lub inne osoby współzamieszkujące mieli w ciągu ostatnich 2 tygodni kontakt z
osobami chorymi na COVID-19, osobami które zostały objęte kwarantanną lub osobami wykazującymi
objawy infekcji dróg oddechowych? (w przypadku odpowiedzi TAK na to pytanie dziecko nie ma wstępu do
FabLabu)

