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Zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Szanowni Państwo,  
  

od 22 czerwca 2020 r. CIS – Certification 
& Information Security Services  
Sp. z o.o. wznowiła organizację szkoleń 
stacjonarnych. 
Bardzo się cieszymy, że możemy znowu 
powitać Państwa na naszych treningach  
i w naszej siedzibie szkoleniowej.  
Aby powrót był jak najbardziej przyjemny  
i pozbawiony ryzyka, wprowadziliśmy 
niezbędne zasady bezpieczeństwa. 

 

Co pozostaje bez zmian, a co się zmienia? 

 
Główne założenia nie zmieniają się.  
Najważniejsze jest nabycie przez 
uczestników określonych kompetencji  
i umiejętności, przy czym doceniane do tej 
pory parametry jakości naszych szkoleń 
pozostają bez zmian. 

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich 
osób zaangażowanych - uczestników, 
trenerów i pracowników CIS Polska  
– wprowadziliśmy następujące zasady 
przeprowadzania szkoleń stacjonarnych  
i egzaminów w warunkach COVID-19:  

I. Bezpieczeństwo w salach 
szkoleniowych oraz na powierzchniach 
wspólnych: 
 

  Liczba uczestników szkoleń  

jest ograniczona, żeby zachować 

odległość przynajmniej 2  

metrów między osobami. 

 

 
 

 Poza salą szkoleniową goście są 

zobowiązani do noszenia maseczek  

i rękawiczek ochronnych (zaopatrują 

się w nie we własnym zakresie).  

 

 

 
 

 

 Wszystkie powierzchnie użytkowane 

w ciągu dnia są regularnie 

dezynfekowane (stoliki, klamki, 

poręcze, ekspresy itp.). 

  

 Pomieszczenia są regularnie 

wietrzone co 1,5 – 2 godzin. 
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  Obsługa szkoleń używa 

jednorazowych rękawiczek oraz 

korzysta z maseczek lub przyłbic. 

 

 
 

 W salach i ogólnodostępnych 

pomieszczeniach są wystawione 

dozowniki z płynami do dezynfekcji. 

 

 Zwiększona zostaje częstotliwość 

dezynfekcji toalet. 

 

 Wszystkie sale są po szkoleniach 

dezynfekowane oraz nocą wietrzone 

- sprzęty na powierzchniach 

wspólnych są dokładnie 

dezynfekowane. 

 

 Aby niwelować ryzyko zarażenia, 

przed szkoleniami do uczestników i 

trenerów są rozsyłane informacje 

przypominające o obowiązujących 

wszystkich zasadach.  

 

 
 

II. Zachowanie zasad bezpieczeństwa 
podczas przerw kawowych  
i lunchu: 

 
 Korzystanie z przerw kawowych jest 

możliwe przez cały okres szkolenia. 

 W dalszym ciągu lunch będzie 

serwowany w postaci bufetu 

szwedzkiego z tą różnicą, że porcje 

będą serwowane przez jedną osobę 

z naszej obsługi lub dania będą 

podawane w formie porcjowanej  

i zapakowanej. 

 Liczba miejsc przy stolikach będzie 

przystosowana do obowiązujących 

wytycznych.  
 

Na bieżąco będziemy informować Państwa 
o zmianach w prowadzeniu szkoleń 
związanych z ewentualnymi, nowymi 
wytycznymi w tym zakresie.  

Z góry dziękujemy za przestrzeganie 
przyjętych zasad. Dzięki temu zadbamy nie 
tylko o swoje zdrowie, ale też innych 
uczestników szkolenia oraz trenerów  
i pracowników CIS-Polska. 
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