
 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI  

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  

Domar S.A. Wielkopolskiej Spółki Handlowo Usługowej  

W ZWIĄZKU Z COVID-19 

02.06.2021 

 

 1. Regulamin określa podstawowe zasady organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy (zwanych dalej „Zgromadzeniem”) w związku z COVID-19.  

2. Przed rozpoczęciem Zgromadzenia organizator informuje ustnie wszystkich uczestników 

zgromadzenia o zasadach i procedurach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

obowiązującymi w miejscu jego organizacji w okresie zwalczania epidemii COVID-19.  

3. Przy wejściu każdemu uczestnikowi Zgromadzenia zostanie zmierzona temperatura 

4. Przed rozpoczęciem zgromadzenia każda uprawniona osoba zainteresowana udziałem w 

Zgromadzeniu wypełnia „oświadczenie” stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu. 

5. Brak zgody na wypełnienie oświadczenia wyklucza udział w Zgromadzeniu.  

6. W przypadku stwierdzenia u osoby uczestniczącej w Zgromadzeniu objawów 

wskazujących na zakażenie SARSCoV-2/COVID-19 fakt ten jest bezzwłocznie zgłaszany 

organizatorowi. Osoba wykazująca objawy zakażenia opuszcza miejsce Zgromadzenia lub w 

miarę możliwości zostaje odizolowana. W przypadku wystąpienia objawów u uczestnika, 

Zgromadzenie zostaje przerwane.  

7. Od momentu wejścia do budynku, w którym odbywa się Zgromadzenie obowiązuje 

stosowanie przez jego uczestników zachowania środków ostrożności w tym zasłanianie ust 

i nosa oraz odstępów między uczestnikami, min. 1,5 metra. 

8. Uczestnik zobowiązuje się podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.  

9. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie wyklucza możliwość 

uczestniczenia w Zgromadzeniu i przebywania w miejscu jego organizacji.  

10. Organizator Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapewnia:  

 ustawienie krzeseł w sali w sposób umożliwiający zachowanie odległości między 

uczestnikami min. 1,5 metra;  

 dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk – dostępne dla uczestników – przy wejściu do 

budynku w którym odbywa się  zgromadzenie;  



 wentylację sali w czasie zgromadzenia; 

  w widocznym miejscu przy wejściu i w toaletach umieszczenie instrukcji dot. mycia rąk, , a 

przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk;  

 w toaletach dostępne płynne mydło, płyn do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowe 

papierowe;  

 zwiększoną częstotliwość sprzątania i dezynfekcji ogólnodostępnych toalet;  

 wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w 

przypadku pojawienia się objawów chorobowych.  

 

 

         Zarząd Domar S.A. 

         

 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację i przestrzeganie regulaminu: 

 Bożena Andrzejewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

 

 

Oświadczenie uczestnika Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (02.06.2021) w związku ze stanem 

epidemii COVID-19  

 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, 
na podstawie Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, 
konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 

 

Ja, niżej podpisana/y _____________________________________  

Nr telefonu: ____________________________________________ 

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie 

oświadczenia: 

1) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2; 

2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

3) w ciągu ostatnich 14 dni nie wystąpiły u mnie objawy zakażeniaCOVID-19 ;  

4) w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobą zakażoną 

 2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w Walnym Zgromadzeniu wystąpią  

u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie 

właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także  Domar S.A. Wielkopolską Spółkę 

Handlowo Usługową pod numerem 61 66 45 200 oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS 

https://www.gov.pl/web/koronawirus.  

3. Zobowiązuję się do przestrzegania „REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJIONARISZY 

DOMAR S.A.  WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁKI HANDLOWO USŁUGOWEJ w związku z Covid-19”.  

 

 

 

    ...................................... 

          (data i popis) 

https://www.gov.pl/web/koronawirus

