REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA
III International Conference of Casting and Materials Engineering ICCME 2021
4-5 listopada 2021, Kraków

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin Bezpieczeństwa stanowi uzupełnienie przepisów Regulaminu Uczestnictwa w
Konferencji „III International Conference of Casting and Materials Engineering ICCME 2021” 4-5
listopada 2021 r., Kraków
2. Regulamin Bezpieczeństwa określa zasady bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania zakażeniu
wirusem COVID-19 w czasie Konferencji „III International Conference of Casting and Materials
Engineering ICCME 2021” 4-5 listopada 2021 r., Kraków.
3. Regulamin Bezpieczeństwa uwzględnia stan prawny i zalecenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na dzień 25.10.2021 r. Zasady bezpieczeństwa określone w
Regulaminie mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez
przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosownie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS.
4. Istotne zmiany zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie Bezpieczeństwa będą ogłaszane
przez Organizatora w formie elektronicznej na stronie internetowej konferencji oraz przekazane
Uczestnikom/Pracownikom/Dostawcom za pomocą poczty internetowej. Za zmiany istotne uznaje
się wszelkie obostrzenia mające wpływ na formułę organizacji Konferencji i formę udziału
Uczestników.
5. Uczestnicy/Pracownicy/Dostawcy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad
bezpieczeństwa określonych w Regulaminie Bezpieczeństwa.

§2
WYTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW
1. Do stacjonarnego udziału w Konferencji jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej
najlepszej wiedzy:
a) nie jest osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 lub osobą poddaną kwarantannie
lub izolacji z powodu COVID-19, lub
b) nie miała bezpośredniego kontaktu (w ciągu ostatnich 14 dni przed konferencją) z: osobą z
potwierdzonym zakażeniem COVID-19 lub osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z

powodu COVID-19 lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona
na kontakt z osobą zarażoną.
2. Ze względów bezpieczeństwa Uczestnik nie powinien brać udziału w wydarzeniu w formule
stacjonarnej w przypadku:
a) wystąpienia niepokojących objawów w dniu konferencji. Uczestnik powinien pozostać w domu
i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia
(skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i
poinformować o swoich objawach).
3. Ze względu na ochronę przed COVID-19 zaleca się, aby w wydarzeniu nie brały udziału osoby
powyżej 70. roku życia oraz osoby posiadające choroby przewlekłe.
4. Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do:
a) uzupełnienia ankiety epidemiologicznej (on-line przed konferencją lub na miejscu konferencji
przed wejściem na wydarzenie). Podanie przez Uczestników konferencji informacji o
zaszczepieniu jest dobrowolne. Osoba, która odmówi udzielenia informacji o zaszczepieniu jest
automatycznie

zaliczana

do

osób

niezaszczepionych.

Bez

wypełnienia

ankiety

epidemiologicznej i przekazania jej w organizatorowi konferencji, Uczestnik nie może wziąć
udziału w wydarzeniu;
b) umożliwienia wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru;
c) dezynfekcji dłoni przed wejściem na teren, gdzie odbywa się konferencja,
d) zasłaniania ust i nosa maseczką. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy obiektów zamkniętych
oraz miejsc na terenie zewnętrznym, wówczas gdy nie można utrzymać bezpiecznego dystansu
społecznego tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami. Rekomenduje się noszenie rękawiczek
jednorazowych;
e) zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania;
f)

starania się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;

g)

zachowania bezpiecznej odległość od rozmówcy (rekomendowane 1,5 metra);

h) zajmowania miejsc na sali wyznaczonych przez Organizatora zgodnie z zaleceniem Głównego
Inspektora Sanitarnego, tj. zachowanie odległości 1,5 metra pomiędzy Uczestnikami;
i)

zachowania dystansu 1,5 metra podczas oczekiwania we wszelkich kolejkach (np. do wejścia,
wyjścia, rejestracji, toalet, szatni, strefy gastronomicznej).

5. Niedostosowanie się do przepisów Regulaminu Bezpieczeństwa, pomimo kilkukrotnego
upomnienia ze strony Organizatora, może skutkować nakazem opuszczenia miejsca Konferencji.
6. W przypadku wystąpienia u Uczestnika w trakcie Konferencji niepokojących objawów sugerujących
zakażenie wirusem COVD-19 (złe samopoczucie, gorączka, trudności w oddychaniu, nagły kaszel,

itp.), Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z osobą ds. przeciwdziałania
COVID- 19 – Magdalena Pietroń tel.: 780 158 463. W takiej sytuacji Uczestnik zostanie tymczasowo
odizolowany w specjalnie przygotowanym przez Organizatorów pomieszczeniu. Organizator
skontaktuje się z lekarzem oraz powiadomi stację sanitarno-epidemiologiczną, a następnie będzie
postępował zgodnie z otrzymanymi zaleceniami.
7. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych na podstawie ankiety
epidemiologicznej zawarte są w ankiecie.

§3
WYTYCZNE DLA DOSTAWCÓW
1. Do obsługi Konferencji ze strony Dostawcy jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej
najlepszej wiedzy:
a) nie jest osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 lub osobą poddaną kwarantannie lub
izolacji z powodu COVID-19 lub osobą, lub
b) nie miała bezpośredniego kontaktu (w ciągu ostatnich 14 dni przed konferencją) z: osobą z
potwierdzonym zakażeniem COVID-19 lub osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu
COVID-19 lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z
osobą zarażoną.
2. Ze względów bezpieczeństwa delegowany Pracownik Dostawcy nie powinien brać udziału w
wydarzeniu w formule stacjonarnej w przypadku:
a) wystąpienia niepokojących objawów w dniu konferencji. Uczestnik powinien pozostać w domu
i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia
(skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną,
oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i
poinformować o swoich objawach).
3. Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego wśród
delegowanych Pracowników do montażu, demontażu lub obsługi konferencji. Delegowanie tylko
i wyłącznie osób spełniających warunki zapisane w §3 pkt 1 i 2. Dostawca zobowiązany jest do
przekazania Organizatorowi ankiet epidemiologicznych Pracowników delegowanych do
montażu/demontażu/obsługi konferencji.
4. Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących wytycznych przeciwepidemicznych
Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie swojej działalności w trakcie epidemii COVID-19 w
Polsce. Wymagane jest złożenie oświadczenia w tym zakresie.

5. Pracownicy Dostawcy, zarówno w trakcie montażu, demontażu, obsługi konferencji zobowiązani
są do:
a) umożliwienia wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru;
b) dezynfekcji dłoni przed wejściem na teren, gdzie odbywa się konferencja,
c) zasłaniania ust i nosa maseczką. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy obiektów zamkniętych
oraz miejsc na terenie zewnętrznym, wówczas gdy nie można utrzymać bezpiecznego dystansu
społecznego tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami. Rekomenduje się noszenie rękawiczek
jednorazowych;
d) zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania;
e) starania się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
f)

zachowania bezpiecznej odległość od rozmówcy (rekomendowane 1,5 metra);

g) zachowania dystansu 1,5 metra podczas oczekiwania we wszelkich kolejkach (np. do wejścia,
wyjścia, rejestracji, toalet, szatni, strefy gastronomicznej);
h) dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po
zakończonym dniu pracy (dezynfekcja lady recepcyjnej, używanie jednorazowych długopisów
lub ich dezynfekowanie po użyciu).
6. Niedostosowanie się do przepisów Regulaminu Bezpieczeństwa, pomimo kilkukrotnego
upomnienia ze strony Organizatora, może skutkować nakazem opuszczenia miejsca Konferencji.
7. W przypadku wystąpienia u Pracownika Dostawcy w trakcie montażu, demontażu lub obsługi
Konferencji niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem COVD-19 (złe samopoczucie,
gorączka, trudności w oddychaniu, nagły kaszel, itp.), Pracownik Dostawcy jest zobowiązany
niezwłocznie skontaktować się z osobą ds. przeciwdziałania COVID- 19 – Magdalena Pietroń tel.:
780 158 463. W takiej sytuacji Uczestnik zostanie tymczasowo odizolowany w specjalnie
przygotowanym przez Organizatorów pomieszczeniu. Organizator skontaktuje się z lekarzem oraz
powiadomi stację sanitarno-epidemiologiczną, a następnie będzie postępował zgodnie z
otrzymanymi zaleceniami.
8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych na podstawie ankiety
epidemiologicznej zawarte są w ankiecie.

