
Zasady i zalecenia zachowania ostrożności w zakresie ochrony przed koronawirusem SARS-

CoV-2 podczas imprezy plenerowej:  Wielkie podróże lokalnymi szlakami, organizowanej przez 

GOKiR w Czarnej  w dniu 2 sierpnia 2020 r . w Medyni Łańcuckiej 

 

 

Cel procedury: Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, organizatorów oraz uczestników biorących udział w 

imprezie plenerowej “Wielkie podróże lokalnymi szlakami” w trakcie pandemii koronawirusa 

COVID-19 w Czarnej w dniu 2 sierpnia 2020 r. 

Zakres procedury: Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników, organizatorów oraz 

uczestników biorących udział w przedsięwzięciu “Wielkie podróże lokalnymi szlakami” w Czarnej 

w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.   

Odpowiedzialność: Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników 

jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą 

poprzez dokładne jej przeczytanie. Pracownicy i organizatorzy wykonujący pracę podczas imprezy 

plenerowej w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z 

niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę przebywających osób- dorosłych i dzieci 

(zgłoszonych do konkursu poprzez podpisanie imiennej listy zgłoszeniowej) a także za higienę i 

dezynfekcję powierzonych im sprzętów i narzędzi wykorzystywanych podczas trwania wydarzenia.  

Zalecenia ogólne: 

1. Powołanie przez Organizatora wydarzenia koordynatora do spraw zdrowotnych lub delegowanie 

konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych 

procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej. Osobą taką w czasie trwania wydarzenia 2 sierpnia 2020 będzie pani Grażyna 

Wilczak. 

2. Osoby pracujące przy organizacji wydarzenia: 

a) powinny zebrać dane kontaktowe do obsługi wydarzenia (który z pracowników jest za co 

odpowiedzialny) 

b) pracownicy i organizatorzy powinni zostać wyposażeni w obowiązkowe maseczki/przyłbice, w 

szczególności podczas kontaktu z większą ilością osób (publicznością) 

c) obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy wejściu/wyjściu z terenu wydarzenia 

d) w/przy toalecie obowiązkowo dostępny środek do dezynfekcji 

e) oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej 

f) wyposażenie personelu sprzątającego (osoba obsługującą/pilnująca porządku przy toalecie) w 

środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji  

g) przeszkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur 

stosowanych na imprezie na otwartej przestrzeni. 



Zasady informacyjne dla uczestników wydarzenia: 

1. Uczestnicy (konkursu) złożą obowiązkowo pisemne oświadczenie przy wejściu na imprezę lub 

wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną 

oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym 

2. Uczestnicy  zostaną poinformowani o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z 

akceptacją ww. procedury bezpieczeństwa, której zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać 

oraz o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na 

terenie wydarzenia. 

3. Powyższe informacje organizator wydarzenia poda do powszechnej wiadomości poprzez 

umieszczenie regulaminu na stronie www.gok-czarna.pl, i fb, rozesłanie maili do potencjalnych 

uczestników konkursu, umieszczenie regulaminu imprezy przed wejściem na jej teren, podawanie 

informacji przez konferansjera podczas wydarzenia. 

4. Uczestnicy konkursów będą podawać swoje dane kontaktowe by ułatwić służbom sanitarnym 

dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym 

wydarzeniu. Dane będą przechowywane przez organizatora przez 3 tygodnie. Zebranie danych 

osobowych i kontaktowych umożliwi łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego 

zakończeniu.  Zebranie danych od pozostałych uczestników (publiczności) nie jest obligatoryjne ale 

będzie rekomendowane przez Organizatora. (informacje przez konferansjera). 

Zasady organizacji widowni: 

1. Podczas wydarzenia “Wielkie podróże lokalnymi szlakami” zrezygnowano z tradycyjnej 

sceny, aby nie gromadzić zbyt wielkiej ilości osób w jednym miejscu. Zadaniem konferansjera 

jest prowadzenie imprezy w sposób nie gromadzący widowni na małej przestrzeni.  

2. Wydarzenie “Wielkie podróże lokalnymi szlakami” organizowane jest nad stawem, na którym 

będą przeprowadzone konkursy (papierowe regaty dla dzieci, pływanie „Na byle czym” itp.). 

Wokół zbiornika rozstawione będą krzesła dla publiczności w odległości 1,5 m w czterech 

oddalonych od siebie miejscach.  

3.,   Organizator imprezy nie odpowiada za bezpieczeństwo  przygodnych spacerowiczów. 

4. Na terenie wydarzenia będą znajdować się dostępne dla uczestników środki dezynfekujące:  

- na stolikach w dwóch miejscach wejścia na teren imprezy 

- przy toaletach typu TOI TOI, 

- przy stoiskach Organizatora i stoisku kulinarnym 

 

Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia: 

1. Zachowanie higieny stref dla publiczności oraz zaplecza uwzględnia: 

a) środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy, m.in. w toaletach oraz przy wejściach 

http://www.gok-czarna.pl/


na teren imprezy i wyjściach 

b) udostępnienie  toalet wraz z umywalką na zewnątrz i organizacja przedsięwzięcia tak, aby móc 

zachować wymagany dystans; pilnowanie odpowiedniego odstępu (1,5-2 metry) w kolejce 

oczekujących osób (osoba obsługująca toalety) 

c) oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, postępowanie z 

odpadami zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS; 

d) umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia i dezynfekcji rąk według rekomendacji 

GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość); 

f) sprzątanie, dezynfekcja toalet, klamek, ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę. 

2. W momencie uruchomienia etapu pozwalającego na organizację imprezy masowej w rozumieniu 

przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, dodatkowy 

obowiązek poinformowania właściwego powiatowego inspektoratu sanitarnego o zastosowanych 

środkach bezpieczeństwa wraz z prośbą o weryfikację pod kątem epidemiologicznym. 

3. Wyznaczenie strefy izolacji w przypadku podejrzenia osoby chorej. W pomieszczeniu powinny 

znajdować się środki ochrony osobistej (rękawice jednorazowe, termometr, maseczka 

jednorazowego użytku, płyn do dezynfekcji, ewentualnie jednorazowy fartuch flizelinowy). 

Prowadzenie działalności informacyjnej i gastronomicznej podczas wydarzenia: 

1. Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej 

wykonywania są zobowiązani do zakrywania nosa i ust. Zalecane jest stosowanie maski, maseczki, 

albo przyłbicy. Podczas wydarzenia “Wielkie podróże lokalnymi szlakami” w Medyni Łańcuckiej 

“Punkt Informacyjny” oraz punkt Koła Gospodyń Wiejskich z degustacją potraw będzie 

odgrodzony dodatkowo przeźroczystą pleksą oddzielającą klienta od sprzedawcy/obsługującego 

2. Na stoiskach tzw. kulinarnych oraz podczas konkursu kulinarnego obowiązkowo powinny być 

dostępne środki do dezynfekcji rąk.  

3. Częste dezynfekowanie lad i czytników płatniczych, przeprowadzanie co najmniej raz na godzinę 

dezynfekcji stanowiska kasowegą lub stanowiska obsługi. Zaleca się dezynfekcję 

PIN-padów, skanerów - każdorazowo po/przed użyciem. Systematyczna dezynfekcja rąk. 

4. Należy zapewnić odległość między stanowiskami pracy w tym przy stoiskach sprzedażowych 

wynoszącą co najmniej 1,5-2 metry. Należy przestrzegać odległości dystansu podczas kolejki 

interesantów (można wyznaczyć poziome linie w odpowiednich odległościach) 

Dodatkowe procedury: 

1. Obowiązek zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.  

2. Wyraźne oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni i osób biorących udział w poszczególnych 

konkursach.  

Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

uczestnika lub obsługi wydarzenia: 



1. W przypadku wystąpienia u pracownika lub uczestnika wydarzenia  niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od reszty uczestników i 

umieścić w odpowiednio przygotowanej strefie izolacyjnej. Należy powiadomić właściwą 

miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. 

2. Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim 

pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

3. Pracownicy GOKiR w Czarnej powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy ani brać udziału w planowanym 

wydarzeniu w dniu 2 sierpnia 2020 roku, powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

4. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych 

numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

5. Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

osobą zakażoną. 

 

Telefony:  

Stacja sanitarno – epidemiologiczna w Rzeszowie – (17) 85 22 111, (17) 85 41 909, 606399989 – 

numer alarmowy  

Oddział zakaźny szpitala w Łańcucie – (17) 22 40 112                    

Zatwierdził: Małgorzata Wisz – Dytrektor GOKiR Czarna                          Data: 29.07.20 


