
REGULAMIN WIZYTY w Centrum Inicjatyw Senioralnych 

1. Niniejszy regulamin zawiera szczegółowe zasady składania wizyt w Centrum Inicjatyw Senioralnych 

(zwanym dalej CIS) w czasie pandemii COVID-19. 

2. Regulamin jest dostępny na stronie CIS www.centrumis.pl oraz na drzwiach wejściowych do siedziby CIS 

i w siedzibie CIS. Przebywanie na terenie CIS jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i 

zobowiązaniem do respektowania jego postanowień. Osoby, które nie będą przestrzegały regulaminu 

oraz nie będą stosować się do zaleceń pracowników CIS, zostaną poproszone o opuszczenie siedziby 

CIS. 

3. Wizyta w siedzibie CIS jest możliwa w godzinach jego funkcjonowania (8.00-16.00) - zalecane jest 

wcześniejsze umówienie się na wizytę w konkretnym terminie - można to zrobić, dzwoniąc pod nr tel. 

61 847 21 11 lub 61 842 35 09. Na wizytę w CIS należy stawić się punktualnie.  

4. W siedzibie CIS może przebywać maksymalnie 11 osób z zewnątrz (klienci) - 9 osób w trakcie 

warsztatów i spotkań na sali wykładowej, 1 osoba w  pokoju informacyjnym, której udzielane są 

informacje lub konsultacje, 1 osoba oczekująca na obsługę (udzielenie informacji lub konsultacji) w 

specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu. 

5. W siedzibie CIS mogą dodatkowo przebywać osoby współpracujące z Centrum (przedstawiciele 

instytucji, eksperci) prowadzący warsztaty, wykłady i konsultacje dla seniorów w wyznaczonych 

terminach i godzinach. Spotkania takie prowadzić może osoba, która, według jej najlepszej wiedzy, nie 

jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.  

6. Wizytę w CIS może złożyć osoba, która, według jej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem 

SARS-CoV-2. 

7. Na terenie CIS zaleca się zakrywanie ust i nosa (CIS nie zapewnia maseczek) oraz dezynfekcję rąk przy 

wejściu do siedziby CIS (miejsce dezynfekcji jest oznakowane, środek do dezynfekcji zapewnia CIS).  

8. Zaleca się niedotykanie wyposażenia i powierzchni w trakcie przebywania w siedzibie CIS. 

9. Miejsce do utylizacji rękawiczek i maseczek jednorazowych znajduje się przy wyjściu z siedziby CIS i jest 

oznakowane. 

10. W Centrum niedostępny jest czasowo samoobsługowy Pokój Informacyjny 60+. Prasa senioralna i 

ulotki z informacjami na temat oferty dla seniorów udostępniane są przed wejściem do Centrum w 

specjalnie do tego przygotowanym miejscu.  

11. Regulamin obowiązuje od 30.03.2022 r. i pozostaje w mocy do odwołania. 

12. Moc traci Regulamin z dnia 21.03.2022 r. 
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