ZASADY I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ORGANIZACJI IMPREZ
KULTURALNYCH W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS -COV-2 W POLSCE
Zasady zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Sali koncertowej Sala Gotycka
Najważniejszym elementem wszystkich działań na terenie Sali koncertowej jest zapewnienie
bezpieczeństwa obsłudze i zaproszonym gościom, zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi
przeciwepidemicznymi.
UWAGA: osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa mogą zostać obciążone kosztami
dezynfekcji.



WAŻNE

Na czas koncertu oraz po jego zakończeniu wymagane jest zachowanie szczególnych procedur bezpieczeństwa i
reżimu sanitarnego.
Każda z osób przebywających na terenie obiektu jest osobiście odpowiedzialna za przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa.
Obowiązuje ograniczenie możliwości korzystania z szatni
Obowiązuje ograniczenie możliwości korzystania z barów i cateringu
Wymagane jest:

a. Rezygnacja z uczestnictwa w koncercie w przypadku pojawienia się symptomów choroby zakaźnej;
b. Złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia 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.

c. Zastosowanie środków ochrony osobistej, w tym bezwzględne zakrywanie ust i nosa
(mogą to być np. elementy odzieży, maski, przyłbice). Po zużyciu, środki ochrony jednorazowe typu:
maseczki, rękawiczki są wyrzucane do kosza na śmieci wyłożonego workiem. (organizator nie zapewnia
wyposażenia uczestników w środki ochrony osobistej).

d. Poinformowanie o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Zasad
i środków bezpieczeństwa obowiązujących podczas organizacji imprez kulturalnych w trakcie epidemii
WIRUSA SARS -COV-2 w Polsce, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

e. Pozyskane dane będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

f.

Częste mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, a jeśli nie ma takiej możliwości
dezynfekowanie ich płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%) zabezpieczonymi na specjalnych
stanowiskach

g. Przestrzeganie zasad dystansu społecznego

h. Ograniczanie kontaktu ﬁzycznego (unikanie uścisków, podawania ręki, etc.);

i.

Wyrażenie zgody na poddanie się pomiarom temperatury, przed wejściem na koncert (dopuszczalna
temperatura to 37 stopni C)



Szczegółowe zalecenia procedury bezpieczeństwa

- Osoby przebywające na terenie Sali koncertowej Sala Gotycka winny stosować się do wytycznych
przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego i ogólnie rekomendowanych zasad przyjętych
przez Organizatora.
- Osoba z oznakami choroby zakaźnej oraz, co, do której istnieje uzasadnione podejrzenie możliwości jej
wystąpienia, nie zostanie wpuszczona na teren koncertu w Sali Gotyckiej
– instrukcje dotyczące:
1. Dezynfekcja rąk
2. Prawidłowe zdejmowanie maseczki
3. Prawidłowe zdejmowanie rękawiczek

