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REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA 

VI Konferencji Naukowej 

„Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 

13-14 września 2021 r. 

§ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin bezpieczeństwa (dalej: Regulamin) stanowi uzupełnienie przepisów Regulaminu 

VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 

Rzeszów, 13-14 września 2021 r. 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania zakażeniu 

wirusem SARS-CoV-2 podczas VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo 

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

towarzyszącymi (m.in. bankiet), dla Uczestników czynnych i biernych (dalej: Uczestnicy). 

3. 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 Konferencji, 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 Konferencję) zobowiązani są do zapoznania się 

i przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w niniejszym Regulaminie. 

6. Warunkiem stacjonarnego uczestnictwa w Konferencji jest przedstawienie przez 

Uczestnika negatywnego wyniku testu na COVID-19, przeprowadzonego najwcześniej 

72 h przed godziną rozpoczęcia udziału Uczestnika w Konferencji; bądź potwierdzenie 

przez Uczestnika przejścia pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19 (wymóg ten może 

uleć modyfikacji celem dostosowania do aktualnie obowiązujących wymogów sanitarno-

epidemiologicznych i odpowiednich przepisów prawnych). Uczestnikom, którzy nie spełnią 

wskazanego warunku, Organizatorzy zalecają udział zdalny (online). 

§ II  

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW 

1. Uczestnicy Konferencji (biorący udział w formule stacjonarnej) zobowiązani są do: 

a. umożliwienia wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowej aparatury 

zlokalizowanej przy wejściu do budynku, w którym odbywa się Konferencja; 
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b. przedstawienia negatywnego wyniku testu na COVID-19, przeprowadzonego najwcześniej 

72 h przed godziną rozpoczęcia udziału Uczestnika w Konferencji; bądź przedstawienia 

potwierdzenia przejścia pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19; 

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, a także 

przez cały czas trwania Konferencji aż do momentu opuszczenia miejsca Konferencji; 

e. przemieszczania się tylko w strefie oznaczonej dla Uczestników; 

f. zajmowania na sali miejsc wyznaczonych przez Organizatora, zachowanie odległości 

1,5 metra pomiędzy Uczestnikami;  

g. zachowania dystansu 1,5 metra podczas oczekiwania we wszelkich kolejkach 

(np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni, punktów gastronomicznych). 

2. Niedostosowanie się do przepisów Regulaminu, pomimo upomnienia ze strony Organizatora, może 

skutkować nakazem opuszczenia miejsca Konferencji. 

3. W przypadku wystąpienia u Uczestnika w trakcie Konferencji niepokojących objawów (złe 

samopoczucie, gorączka, trudności w oddychaniu, nagły kaszel, itp.), Uczestnik jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego. 

§ III  

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA I PERSONELU 

1. W czasie trwania Konferencji Organizator zapewnia: 

a. okrycia twarzy w postaci masek; 

b. wykorzystanie bezdotykowego czytnika pomiaru temperatury; 

c. dezynfekcję przekazywanych dokumentów i materiałów; 

d. dezynfekcję sal oraz powierzchni wspólnych (toalet, uchwytów, klamek, wind, 

mikrofonów, pilotów, wskaźników laserowych itp.) w cyklu jednogodzinnym; 

e. cyrkulację powietrza auli poprzez specjalistyczny system wentylacji nawiewno-

wywiewnej; 

f. monitorowanie ilości osób przebywających w salach – stosownie do wytycznych 

dotyczących kubatury pomieszczeń; 

g. serwowanie posiłków oraz organizację przerw kawowych, zgodnie z odpowiednio 

opracowanymi zasadami bezpieczeństwa; 

h. zastosowanie lamp sterylizujących UV-C. 

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

a. stosowania przekazanych przez Organizatora środków bezpieczeństwa, tj.: osłon twarzy 

(masek), płynów dezynfekujących; 

b. zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników (rekomendowana 

odległość 1,5 metra); 

c. regularnej dezynfekcji stanowiska pracy. 

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

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

podłogi) minimum co 30 minut; 

b. każdorazowa dezynfekcja stolików i innych mebli po zakończeniu obsługi gości; 

c. obsługa zobowiązana jest do noszenia masek zakrywających usta i nos; 

d. obsługa cateringowa zobowiązana jest do stosowania aktualnie obowiązujących 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 
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§ IV  

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO KONFERENCJI 

1. Sale przeznaczone na Konferencję zostaną dostosowane do liczby Uczestników 

z uwzględnieniem zasad dotyczących maksymalnej liczby osób mogących przebywać 

na wybranej przestrzeni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.: 

a. Uczestnikom biernym zostaną udostępnione wybrane miejsca na widowni z zachowaniem 

dystansu 1,5 metra; 

b. słuchacze usytuowani zostaną w odległości minimum 1,5 metra od prelegentów. 

2. Organizator Konferencji zobowiązany jest do: 

a. stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

i Ministra Zdrowia; 

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

ułatwienia kontaktu w przypadku ewentualnego wystąpienia zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 podczas Konferencji; 

c. zapewnienia preparatów do dezynfekcji rąk umieszczonych przy wejściach do obiektów, 

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

d. dezynfekcji i wietrzenia obiektu przed wejściem Uczestników oraz w czasie przerw; 

e. oznaczenia dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej; 

f. wyłączenia urządzeń elektrycznych do suszenia rąk w toaletach w celu ograniczenia 

rozpylania bakterii; 

g. ograniczenia 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. 

h. zamieszczenia na terenie Konferencji grafik zawierających instrukcję dot. mycia rąk 

i informujących o konieczności dezynfekcji rąk oraz obowiązku zakrywania (maską) nosa 

i ust. 


