
REGULAMIN DOTYCZĄCY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS 

V Konferencji Naukowej 

„Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 

Rzeszów, 12-13 października 2020 r. 

§ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin dotyczący zasad bezpieczeństwa (dalej: Regulamin) stanowi uzupełnienie 

przepisów Regulaminu V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary 

i perspektywa rozwoju” Rzeszów, 12-13 października 2020 r. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania 

zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w czasie V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo 

energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” (dalej: Konferencja), włącznie 

z wydarzeniami towarzyszącymi (bankiet), dla Uczestników czynnych i biernych (dalej: 

Uczestnicy). 

3. Regulamin uwzględnia stan prawny i zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego na dzień 21.09.2020 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 będą ogłaszane przez 

Organizatora w formie elektronicznej na stronie internetowej wydarzenia, portalach 

społecznościowych oraz za pomocą poczty internetowej. Za zmiany istotne uznaje się 

wszelkie obostrzenia mające wpływ na formułę organizacji Konferencji i formę udziału 

Uczestników. 

5. Uczestnicy Konferencji w trybie stacjonarnym, Komitet Organizacyjny oraz personel ze 

strony Organizatora (podwykonawcy obsługujący wydarzenie), zobowiązani są do 

zapoznania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w Regulaminie. 

6. Do stacjonarnego udziału w Konferencji jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej 

najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na 

kwarantannie, nie posiada objawów charakterystycznych dla COVID-19, nie przebywa pod 

nadzorem epidemiologicznym, ani też nie kontaktowała się z osobą zakażoną lub 

przebywającą na kwarantannie. 

 

  



§ II 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW 

1. Z uwagi na ogłoszony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 r. stan 

epidemii w związku z zarażeniami wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-

19, Uczestnik jest zobowiązany do stosowania w trakcie Konferencji przepisów 

i wytycznych odpowiednich służb i organów, w szczególności: Rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 7 sierpnia 2020 r., Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Ze względów bezpieczeństwa Uczestnik nie powinien brać udziału w wydarzeniu 

w formule stacjonarnej w przypadku: 

a. wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów towarzyszących COVID-19 takich, 

jak kaszel, duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C, a 38°C), 

złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, utrata węchu i smaku, 

b. bezpośredniego kontaktu Uczestnika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w ciągu 

14 dni przed Konferencją. 

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. W odniesieniu do § II pkt. 2 i 3, jeżeli stan zdrowotny Uczestnika na to pozwala, 

Organizatorzy zalecają udział zdalny (online). 

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że udział w Konferencji oznacza 

potencjalne przebywanie Uczestnika wśród znacznej liczby osób, co wiąże się z ryzykiem 

rozprzestrzeniania się i narażenia Uczestnika na zarażenie, w szczególności wirusami, 

w tym wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. Uczestnik, biorąc udział 

w Kongresie, akceptuje powyższe ryzyko. 

6. Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do: 

a. wypełnienia Formularza oceny ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, przekazanego 

przez Organizatora oraz wyrażenia zgody na przekazanie jego danych osobowych 

wskazanych w Formularzu odpowiednim służbom w szczególności służbom 

sanitarnym; podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa 

w wydarzeniu, 

b. umożliwienia wykonania  pomiaru  temperatury  ciała  za  pomocą  bezdotykowej 

aparatury zlokalizowanej przy wejściu do budynku, w którym odbywa się Konferencja; 

jeśli temperatura przekracza 38°C, pomiar zostanie przeprowadzony ponownie po 10 

minutach; w tym czasie uczestnik będzie mógł oczekiwać na ponowny pomiar 

w specjalnej poczekalni; w przypadku, gdy temperatura nie obniży się, osoba ta nie 

będzie mogła uczestniczyć w wydarzeniu (patrz: § II pkt. 2, 8 oraz § III pkt. 2i), 

c. dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku, w którym odbywa się Konferencja, 

d. zakrywania ust i nosa przy wejściu do budynku, w którym odbywa się Konferencja, 

oczekując w kolejce na wejście na teren obiektu, także przez cały czas trwania 

Konferencji, aż do momentu opuszczenia miejsca Konferencji, 

e. zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak 

najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk, 



f. w miarę możliwości nie dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 

g. bezdotykowego witania się, 

h. przemieszczania się tylko w strefie oznaczonej dla Uczestników wydarzenia, 

i. zachowania dystansu minimum 1,5 metra od innych Uczestników i pracowników 

obsługi, w tym w trakcie spożywania posiłków na terenie wydarzenia, 

j. zajmowania imiennych miejsc na sali wyznaczonych przez Organizatora zgodnie 

z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego, tj. zachowanie odległości 1,5 metra 

pomiędzy Uczestnikami; obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między 

Uczestnikami, 

k. zachowania dystansu 1,5 metra podczas oczekiwania we wszelkich kolejkach (np. do 

wejścia, wyjścia, toalet, szatni, punktów gastronomicznych), 

l. korzystania ze schodów, a w przypadku osób niepełnosprawnych, skorzystania z windy 

w maksymalnej ilości 2 osób. 

7. Niedostosowanie się do przepisów Regulaminu, pomimo dwukrotnego upomnienia ze 

strony Organizatora, może skutkować nakazem opuszczenia miejsca Konferencji. 

8. W przypadku wystąpienia u Uczestnika w trakcie Konferencji niepokojących objawów 

sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (złe samopoczucie, gorączka, trudności 

w oddychaniu, nagły kaszel, itp.), Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować 

o tym fakcie przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego. W takiej sytuacji Uczestnik 

zostanie tymczasowo odizolowany w specjalnie przygotowanym przez Organizatorów 

pomieszczeniu; Organizator skontaktuje się z lekarzem oraz powiadomi stację sanitarno-

epidemiologiczną, ustali obszar, w którym poruszał się oraz przebywał Uczestnik, dokona 

rutynowego sprzątania, jak i zdezynfekuje powierzchnie dotykowe (np. klamki, poręcze, 

uchwyty itp.), a następnie będzie postępował zgodnie z otrzymanymi zaleceniami 

rozważając czy wdrożyć dodatkowe procedury. 

9. Jeśli Uczestnik nie wyrazi zgody na izolację będzie poproszony o opuszczenie obiektu, 

w którym odbywa się V Konferencja.  

§ III 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA I PERSONELU 

1. W czasie trwania Konferencji Organizator zapewnia:  

a. bezdotykowy czytnik pomiaru temperatury zlokalizowany przy wejściu do budynku, 

w którym odbywa się Konferencja, 

b. zautomatyzowaną rejestrację Uczestników przy użyciu identyfikatorów 

wykorzystujących kody QR, 

c. ozonowanie przekazywanych dokumentów, 

d. maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji rąk dla wszystkich Uczestników, 

e. przyłbice dla prelegentów, Komitetu Organizacyjnego i pozostałego personelu, 

f. monitorowanie ilości osób przebywających w salach przy użyciu systemu 3D – 

stosownie do wytycznych dotyczących kubatury pomieszczeń w celu określenia 

maksymalnej ilości osób mogących przebywać w salach, weryfikacji liczby osób 

przebywających w pomieszczeniu oraz możliwości blokady wejścia w przypadku 

przekroczenia dozwolonej liczby osób, 

g. system otwartego obiegu wentylacji wybranych sal w czasie paneli plenarnych, 

zapewniający nawiew przez otwory w podłodze świeżego powietrza, które następnie 



jest pobierane i filtrowane przez urządzenia wentylacyjne w suficie i wypuszczane na 

zewnątrz budynku. 

2. Członkowie Komitetu Organizacyjnego i pozostały personel są zobowiązani do: 

a. odbycia szkolenia w zakresie zastosowanych procedur przeciwdziałania COVID-19 

zastosowanych przy organizacji wydarzenia, szczególnie uwzględniające bezdotykową 

obsługę uczestników wydarzenia, 

b. obowiązkowego umycia rąk wodą z mydłem i dezynfekcji rąk dostępnymi w obiekcie 

płynami do dezynfekcji przed rozpoczęciem pracy, tuż po przybyciu do obiektu, a także 

regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą 

się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 

60%), 

c. stosowania podczas pracy przekazanych przez Organizatora środków bezpieczeństwa: 

osłona twarzy (maseczka lub przyłbica), rękawice ochronne, płyn dezynfekujący, 

w trakcie wydarzenia, a także w fazie jego przygotowywania, 

d. zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowana odległość, tj. 1,5 metra), 

e. regularnej dezynfekcji stanowiska pracy, 

f. ograniczenia ilości personelu do niezbędnego minimum, 

g. ograniczenia korzystania przez pracowników obsługi wydarzenia z przestrzeni 

wspólnych, w tym wprowadzenia różnych godzin przerw oraz zmniejszenia liczby 

pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie, 

h. zapoznania Uczestników z wprowadzonego protokołu dotyczącego COVID-19 

(przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie), 

i. poinstruowania Uczestników, że w przypadku objawów sugerujących zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2 (złe samopoczucie, gorączka, trudności w oddychaniu, nagły 

kaszel, itp.), powinni pozostać w domu, także skontaktować się w sposób telefoniczny 

z lekarzem w celu uzyskania porady medycznej, a w przypadku pogarszania się stanu 

zdrowia powinni zadzwonić pod nr 999 lub 112 oraz poinformować 

o prawdopodobieństwie zakażenia COVID-19. 

3. Zasady bezpieczeństwa w czasie przerw kawowych i serwowania posiłków: 

a. dezynfekcja powierzchni wspólnych, z którymi stykają się Uczestnicy (z wyłączeniem 

podłogi) minimum co 15 minut, 

b. każdorazowa dezynfekcja stolika i innych mebli po zakończeniu obsługi gości, 

c. oznakowanie 1,5 m odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, 

d. przyprawy i cukier dostępne w opakowaniach jednorazowych, 

e. obsługa zobowiązana jest do noszenia  maseczek/przyłbic zakrywających usta i nos oraz 

rękawiczek, 

f. operator cateringowy zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

§ IV 

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO WYDARZENIA 

1. Sale przeznaczone na Konferencję są dostosowane do liczby Uczestników 

z uwzględnieniem zasad dotyczących maksymalnej liczby osób mogącej przebywać na 

wybranej przestrzeni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:  

a. limit miejsca na 1 osobę powinien wynosić 2,5 m2 z wyłączeniem obsługi, 



b. udostępnienie Uczestnikom biernym wybranych miejsc na widowni z zachowaniem 

dystansu 1,5 metra, 

c. układ przestrzenny wydarzenia powinien zostać zorganizowany w sposób zapewniający 

zwiększenie fizycznej odległości między Uczestnikami wydarzenia minimum 1,5 

metra, 

d. usytuowanie słuchaczy w odległości minimum 1,5 metra od prelegentów. 

2. Zapewnienie funkcjonowania ogólnodostępnych toalet dla Uczestników oraz personelu  

wydarzenia zgodnie z zaleceniami:  

a. zapewnione zostanie płynne mydło, płyn do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowe 

papierowe, 

b. wywieszone zostaną instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, 

zdejmowania i zakładania maseczki oraz instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk,  

c. suszarki do rąk nie będą dostępne do użytku (zakaz), 

d. zastosowane zostaną informacyjne oznaczenia, przypominające o zasadzie 1,5 

metrowym odstępie pomiędzy osobami oczekującymi na skorzystanie 

z ogólnodostępnych toalet, 

e. zostanie zwiększona częstotliwość sprzątania i dezynfekcji ogólnodostępnych toalet, 

f. zapewnione zostanie bezdotykowe wejście do ogólnodostępnych toalet, 

g. maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w ogólnodostępnym 

pomieszczeniu toalety równać się będzie ilości dostępnych kabin/pisuarów, tj. 

w toaletach męskich: maksymalnie 12 osób, a w toaletach damskich 6 osób. 

3. Maksymalne ograniczenie możliwości kontaktu osób wchodzących i wychodzących, 

ograniczenie możliwości zbierania się Uczestników w ciągach komunikacyjnych w sposób 

uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego dystansu; wyjście z terenu Konferencji 

powinno być przygotowane w innym miejscu niż wejście na jego teren i wyraźnie 

oznaczone z zakazem wychodzenia wejściem. 

4. Organizator Konferencji zobowiązany jest do: 

a. wyznaczenia osoby ds. przeciwdziałania COVID-19, której zadaniem jest 

przygotowanie i wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur dot. COVID-19 na 

wydarzeniu, 

b. przygotowania procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia 

zakażenia i skutecznego poinstruowania pracowników, 

c. przygotowania pomieszczenia, który przeznaczony będzie dla osób z objawami 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w celu czasowej izolacji osoby, wyposażonego 

w środki ochrony osobistej: osłona twarzy (maseczka lub przyłbica), rękawice 

ochronne, płyn dezynfekujący, 

d. prowadzenia listy kontaktowej osób przebywających na terenie Konferencji w celu 

ułatwienia kontaktu w przypadku ewentualnego wystąpienia zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 podczas Konferencji, 

e. stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

i Ministra Zdrowia, jak i wytycznych dotyczących osób, które miały kontakt 

z zakażonym, 

f. poinformowania uczestników wydarzenia przed wydarzeniem (drogą cyfrową) oraz 

przy samym rozpoczęciu o zastosowanych procedurach dot. przeciwdziałaniu zarażeniu 

koronawirusem, 



g. zapewnienia preparatów do dezynfekcji rąk umieszczone przy wejściach do obiektów, 

w toaletach, w recepcji, obok wejścia do sal, przy schodach  oraz w strefie 

gastronomicznej, 

h. dezynfekcji/wietrzenia obiektu przed wejściem Uczestników oraz w czasie przerw,  

i. zapewnienie odpowiedniej dezynfekcji mikrofonów, prezenterów i dokumentów, 

j. oznaczenia dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej oraz 

składowania odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych 

i dezynfekowanych, 

k. zamieszczenia na terenie Konferencji grafik informujących o konieczności dezynfekcji 

rąk, obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zawierających instrukcję dotyczącej mycia 

rąk, 

l. umożliwienia suszenia rąk w toaletach poprzez wykorzystanie bezdotykowych 

podajników (wyłączenie suszarek), 

m. udostępnienia w widocznym miejscu numeru telefonu do powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, 

n. zapewnienia szatni z możliwością wieszania ubrań na co drugim wieszaku, 

o. zapewnienia obsłudze szatni wyposażenia w środki ochrony indywidualnej, w tym 

maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne 

fartuchy z długim rękawem,  do użycia w razie potrzeby, 

p. śledzenia bieżących informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

oraz obowiązujących przepisów prawa. 


