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Załącznik nr 10 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie 

 „Niesprawność nie musi być barierą - kompleksowe działania opiekuńcze dla osób 60+” 

 

 

ZMIANY W REGULAMINIE REKRUTACJI NA CZAS PANDEMII COVID-19 

1. Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny związany  z wirusem SARS-COV-2 realizator projektu     

     dopuszcza rekrutacje w formie elektronicznej na adres mailowy/lub telefonicznie: 

malgorzata.lesniewska@hospicjum.sosnowiec.pl Nr tel. 32 832 94 20. 

 

2. Po zakwalifikowaniu się do projektu Uczestnik/-czka projektu zostanie powiadomiony/a 

telefonicznie o terminach i godzinach wsparcia, których należy bezwzględnie przestrzegać. W 

pierwszym dniu wsparcia Uczestnik/-czka projektu przedstawia komplet dokumentacji 

rekrutacyjnej w formie papierowej zgodnie z obowiązującym Regulaminem rekrutacji do projektu. 

 

3. Rekrutacja w trybie tradycyjnym zostanie tak zorganizowana, aby pacjent przebywał w odległości 

minimum 1,5 m od osoby przyjmującej zgłoszenie (bariera plexi pomiędzy osobą przyjmującą 

zgłoszenia, a osobą składającą dokumenty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu 

ustalenia konkretnej godziny. 

 

4. Podczas rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem/-czką projektu zostanie przeprowadzona 

ankieta/wywiad wstępnej kwalifikacji (załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji do projektu – 

Wstępny wywiad w kierunku zakażenia korona wirusem SARS CoV-2.  

 

5. Uczestnik/-czka (jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny) otrzymuje, wypełnia i 

podpisuje w każdym dniu wsparcia ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na 

COVID -19. 

 

6. Personel projektu oraz osoby współpracujące z nim podczas procesu udzielania wsparcia muszą 

przed rozpoczęciem pracy każdego dnia wypełnić i podpisać ankietę aktualizacyjną dotyczącą 

ryzyka zachorowania na COVID-19. 

 

7. Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny związany  z wirusem SARS-COV-2 realizator projektu 

dopuszcza rezygnację z udziału w projekcie poprzez złożenie oświadczenia ustnego Uczestnika/-

czki projektu i/lub drogą mailową oraz telefoniczną: 

malgorzata.lesniewska@hospicjum.sosnowiec.pl Nr tel. 32 832 94 20. 

 

 

!!! ZMIANY OBOWIĄZUJĄ OD 04.05.2020 DO ODWOŁANIA. 
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