Zasady korzystania z infrastruktury Centrum Organizacji
Pozarządowych
W czasie trwania epidemii
Od dnia 11.05.2020 rozszerzamy działalność Centrum Organizacji
Pozarządowych.
Od 11 maja otwieramy dla organizacji siedzibę Centrum na Kopernika 14. W
związku z trwającą wciąż epidemią zasady korzystania z pomieszczeń COP będą
wiązać się z obostrzeniami:
– możliwość korzystania z sal przy ograniczonej liczbie uczestników
spotkania: do 6 osób w sali konferencyjnej, do 4 osób w sali nr 13, do 2
osób w sali nr 9 (pozostałe sale będą udostępniane w wyjątkowych
sytuacjach przez pracowników COP na podstawie specjalnej prośby);
– możliwość korzystania z doradztwa, przy czym spotkania będą się
odbywały wyłącznie w grupach dwuosobowych – doradcy i uczestnika
spotkania;
– między spotkaniami odbywającymi się w tej samej sali będzie
obowiązywała godzinna przerwa, by salę można było zdezynfekować i
przewietrzyć;
– by ograniczyć kontakty, grafik spotkań będzie układany tak, by grupy
w różnych salach nie zaczynały ani nie kończyły spotkań o tej samej
godzinie;
– dla bezpieczeństwa sanitarnego udostępniamy tylko toalety na parterze;
toaleta na piętrze będzie zamknięta;
– nie będzie możliwości swobodnego korzystania z kuchni;
zapotrzebowanie na sprzęt (czajnik, kubki, talerze itp.) prosimy zgłaszać

wcześniej pracownikowi COP;
– po skończonym spotkaniu jego uczestnicy muszą zdezynfekować
pomieszczenie, w którym przebywali; środki niezbędne do jej
przeprowadzenia (środek dezynfekujący, rękawiczki, ściereczki) zapewnia
Centrum.

Na wszystkie spotkania z doradcą czy też korzystanie z sal niezbędne jest
wcześniejsze umówienie;
Organizatorów spotkań prosimy każdorazowo o podanie liczby osób oraz o
przekazanie uzupełnionej listy uczestników.

Osoby przebywające na terenie Centrum prosimy o bezwzględne przestrzeganie
następujących zasad:
– zakrywanie ust i nosa od momentu wejścia aż do opuszczenia Centrum;
– po wejściu do Centrum należy zdezynfekować dłonie środkiem do tego
celu przygotowanym i udostępnionym; podobnie przed opuszczeniem
Centrum, również prosimy o zdezynfekowanie dłoni;
– prosimy o zachowanie minimalnej odległości 1,5 metra od innych osób,
zarówno podczas spotkań w salach, jak i podczas przemieszczania się po
Centrum.

Pomieszczenie na Młyńskiej 5 będzie dostępne po wcześniejszym telefonicznym
zgłoszeniu takiej potrzeby i umówieniu się na indywidualnych zasadach.
Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązuje zakaz zgromadzeń więc
pomieszczenia są udostępniane na wewnętrzne potrzeby organizacji. Nie ma na
chwilę obecną możliwości organizowania spotkań z udziałem osób z zewnątrz.

