
Akademia Controllingu Sp. z o.o. 
Ul. Towarowa 35/403A 
61-896 Poznań 
Tel. 61 852 33 53 

www.akademiacontrollingu.pl 
  
  

Akademia Controllingu Sp. z o.o. (ICV POLSKA) 
ul. Towarowa 35/403A, 61-896 Poznań, tel. (61) 852 33 53 
www.akademiacontrollingu.pl 
KRS: 0000252838 Sąd Rejonowy w Poznaniu,  
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy: 50 000 zł, NIP: 778-14-34-368 
Konto: Santander Bank Polska S.A. 8 oddział Poznań.  
Nr: 64 1090 1854 0000 0001 0518 5881 

Akademia Controllingu jest 
partnerem i wyłącznym 
przedstawicielem 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Controllerów (ICV)  
w Polsce. 

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika 
wydarzenia / spotkania zakażenia koronawirusem 

 
1. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na terenie 

spotkania lub uczestnika przebywającego na terenie spotkania niepokojących objawów 
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odseparować go od reszty 
osób i skierować do punktu medycznego / wyznaczonego pomieszczenia. 

2. Pracownik obsługi / uczestnik wydarzenia / spotkania powinien oczekiwać na transport 
sanitarny w wyznaczonym pomieszczeniu/punkcie medycznym, w którym jest możliwe 
czasowe odizolowanie go od innych osób. 

3. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe 
samopoczucie, trudności w oddychaniu, uczestnik/obsługa spotkania nie powinien 
uczestniczyć w  wydarzeniu / spotkaniu. Powinien zostać poinstruowany o jak 
najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji  
z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 
112. 

4. Jeśli uczestnik mieszka w hotelu/ obiekcie / pensjonacie, w którym odbywa się spotkanie 
/ wydarzenie – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, 
powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu 
do kierownictwa obiektu w którym realizowane jest wydarzenie / event, co umożliwi 
obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, 
przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz 
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

5. Ustalenie listy osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie i miejscu na terenie 
spotkania, w których przebywał uczestnik/obsługa i zalecenie stosowania się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 
stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/, oraz gis.gov.pl odnoszących się do 
osób, które miały kontakt z zakażonym. 

6. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 
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