
Wytyczne dotyczące funkcjonowania Centrum Konferencyjnego Inwest-

Park Sp. z o.o. 

w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce 
 

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka 

zakażenia koronawirusem Najemców oraz pracowników Inwest-Parku przedstawiamy zasady 

dotyczące zachowania bezpiecznych warunków korzystania z Sal konferencyjnych. 

Profilaktyczne działania przeciwepidemiczne dostosowane są do aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej oraz regulacji i wytycznych rządowych.  

Wytyczne obowiązują od dnia 1 sierpnia 2020 r. do czasu ich uchylenia. 

 

 

Sala miejska 
 

Zasady dotyczące organizatora wydarzenia (Najemcy). 

 

1. Organizator wydarzenia/Najemca wynajmujący Salę miejską powołuje koordynatora do 

spraw zdrowotnych lub deleguje konkretnego pracownika do zadań związanych  

z dbałością o zachowanie wszelkich procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą  

z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Przekazuje Wynajmującemu 

dane kontaktowe tej osoby, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail. 

2. Organizator wydarzenia/Najemca zapewnia dodatkowe procedury dla osób pracujących 

przy realizacji wydarzenia: 

a. zebranie danych kontaktowych osób do obsługi wydarzenia; 

b. obowiązkowe maseczki lub przyłbice u wszystkich pracowników i kontraktorów, 

szczególnie mających kontakt z publicznością; 

c. dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu; 

d. organizacja ewentualnych posiłków w podziale na grupy i w formie „na wynos”; 

e. szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz 

procedur stosowanych na imprezie; 

f. planowanie harmonogramu organizacji wydarzenia tak, aby jak najmniejsza liczba 

osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu; 

g. opracowanie odpowiednich zapisów do umów z kontrahentami i pracownikami na 

umowę zlecenie/dzieło (np. klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, 

oświadczenie o stanie zdrowia). 

3. Organizator wydarzenia/Najemca zobowiązuje artystów do wypełnienia oświadczenia na 

temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy. 

4. Przygotowanie w pierwszej kolejności wydarzeń artystycznych w kameralnej obsadzie,  

z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia prób w dużych salach z zachowaniem 

wymaganego dystansu. 

5. Przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z dostosowaniem odległości 1,5 

metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe. 

6. Ograniczenie usadzenia pełnego składu orkiestry. 

7. Regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami  

i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt. 

8. Kostiumy: ubieranie i rozbieranie bez garderobianych tam, gdzie to jest możliwe.  

Po zdjęciu kostium powinien być włożony do worka foliowego, oznaczonego imieniem  

i nazwiskiem danego artysty, a następnie oddany do pralni. 

9. Mikroporty: indywidualne dla każdego aktora, podpisane, na czas trwania całego cyklu 

przedstawień. 

10. W orkiestrach – dla instrumentów dętych pojemniki ze środkiem dezynfekującym, 

służące do oczyszczania instrumentów ze skroplonego powietrza. 



11. W przestrzeniach Centrum Konferencyjnego istnieje całkowity zakaz 

zapewnienia/podawania uczestnikom wydarzeń/spotkań/szkoleń posiłków oraz napojów. 

Najemca informuje uczestników o konieczności zapewnienia we własnym zakresie 

jedzenia i picia.  

12. Pranie ręczników i odzieży (koszulki obsługi) w temperaturze min. 60 stopni lub 

odpowiednia dezynfekcja. 

12. Organizator wydarzenia/Najemca powinien dokonać aktualizacji swoich regulaminów 

pod kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa 

epidemicznego: 

a. klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające Organizatorowi 

wydarzenia/Najemcy udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom 

porządkowym danych osobowych uczestników imprezy; 

b. obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika wydarzenia w materiały 

ochrony osobistej, tj. maseczka lub przyłbica; 

c. 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. 

13. Udział widzów w wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem: 

a. zakrywania ust i nosa przez widzów; 

b. udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc – tj. maksymalnie 145 

miejsc. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego 

wolnego miejsca między widzami. Wynajmujący oznakuje miejsca, których nie 

można zajmować. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między 

widzami nie dotyczy widza, który: 

- uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 

- jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. 

14. Na terenie wydarzenia tj. w Sali miejskiej oraz w Kuluarach Sali miejskiej zaleca się 

rozmieszczenie przez Organizatora wydarzenia/Najemcę środków do dezynfekcji.  

15. Organizator wydarzenia/Najemca zobowiązany jest do stosowania procedury wejścia  

i wyjścia publiczności: 

a. wyposażenie bileterów oraz osób zarządzających ruchem publiczności  

w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, środki do 

dezynfekcji rąk); 

b. ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów; 

c. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na 

teren imprezy – środki do dezynfekcji (środek na bazie alkoholu, min. 60%) 

zapewnia Organizator wydarzenia/Najemca; 

d. podział publiczności na sekcje wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych; 

e. ustalenie odrębnych godzin wejścia dla poszczególnych grup osób; 

f. preferowane bilety elektroniczne w telefonach. 

16. Organizator wydarzenia/Najemca zobowiązany jest do stosowania zasad rozejścia się 

publiczności: 

a. sprawne wypuszczanie grupami/sekcjami, w miarę możliwości 

wypuszczanie najpierw osób starszych; 

b. kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę imprezy. 

17. Organizator wydarzenia/Najemca informuje uczestników o konieczności zajmowania 

tylko jednego/tego samego miejsca podczas całego wydarzenia (miejsca / krzesła itp.). 

18. Wynajmujący znosi możliwość korzystania z szatni. 



19. Organizator wydarzenia/Najemca zobowiązuje się do poinformowania z wyprzedzeniem 

uczestników wydarzenia: 

a. o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 

organizatora wydarzenia, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać; 

b. o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki  

i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia. 

20. W powyższej komunikacji organizator wydarzenia powinien wykorzystać wszystkie 

dostępne kanały informacyjne. 

21. Zbieranie danych osobowych i kontaktowych: 

a. Dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu. 

b. Zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by 

ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że 

osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. 

c. Po ich pozyskaniu powinny być przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie. 

  

Przykładowy sposób zbierania danych: 

Uczestnicy z dostępem online Uczestnicy bez dostępu online 

1. Rejestracja online na stronie organizatora, 

podanie danych trackingowych, akceptacja 

regulaminu z RODO i z oświadczeniem 

uczestnika, że jeżeli wystąpią u niego objawy 

choroby nie weźmie udziału w wydarzeniu i 

poinformuje o tym organizatora. 

2. Pobranie biletu/wejściówki. 

3. Przy wejściu poświadczenie tożsamości za 

pomocą nazwiska/hasła/kodu ustalonego w 

drodze rejestracji. 

1. Wcześniejszy kontakt telefoniczny  

z organizatorem w czasie którego organizator: 

 Rezerwuje bilet/wejściówkę. 

 Zbiera dane trackingowe wraz z akceptacją 

regulaminu z RODO i oświadczeniem, że 

jeżeli wystąpią u uczestnika objawy choroby 

nie weźmie udziału w wydarzeniu  

i poinformuje o tym organizatora. 

 Informuje o procedurze wejścia, podaniu kodu 

etc. 

2. Dla osób przychodzących bezpośrednio na 

miejsce wydarzenia: w miejscach 

informujących o wydarzeniu powinna znaleźć 

się informacja o konieczności przyjścia  

z odpowiednim wyprzedzeniem oraz  

o procedurze zbierania danych przed 

wejściem. 

 

 

Zasady dotyczące Wynajmującego. 

 

1. Wynajmujący zapewnia dodatkowe procedury dla osób pracujących przy realizacji 

wydarzenia: 

a. zebranie danych kontaktowych osób do obsługi wydarzenia; 

b. obowiązkowe maseczki lub przyłbice u wszystkich pracowników i kontraktorów, 

szczególnie mających kontakt z Najemcą i/lub jego publicznością; 

c. dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu; 

d. szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi Najemcy oraz procedur 

stosowanych na imprezie; 

e. planowanie harmonogramu organizacji obsługi Najemcy tak, aby jak najmniejsza 

liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu; 

f. opracowanie odpowiednich zapisów do umów z kontrahentami i pracownikami na 

umowę zlecenie/dzieło (np. klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, 

oświadczenie o stanie zdrowia); 

g. w toaletach dostępne środki do dezynfekcji; 



h. oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej; 

i. zalecenie wykonawcy usług sprzątania wyposażenie personelu sprzątającego w środki 

ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji; 

j. odpowiednie zapisy do instrukcji BHP uwzględniające wytyczne GIS. 

2. Wynajmujący umieszcza w widocznych miejscach tablice informacyjne przypominające  

o obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy i zachowania dystansu 2 metrów. 

3. Zachowanie higieny stref dla publiczności oraz zaplecza uwzględnia: 

a. środki do mycia i dezynfekcji dostępne w toaletach zapewnione przez Wynajmującego 

oraz przy wejściach na teren imprezy i wyjściach zapewnione przez Organizatora 

imprezy/Najemcę, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością; 

b. oznaczenie przez Wynajmującego dedykowanych pojemników na zużyte środki 

ochrony osobistej, postępowanie z odpadami zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa 

Klimatu i GIS; 

c. udostępnienie bezdotykowych podajników na ręczniki papierowe; 

d. umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS 

z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia 

wysokość); 

e. sprzątanie, dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na 

godzinę. 

4.  Udostępnienie jak największej liczby pomieszczeń oraz osobnych sanitariatów dla 

pracowników i obsługi. 

5. Toalety: 

a. nadmuchowe suszarki do rąk wyłączone z użytkowania; 

b. co drugi pisuar wyłączony z użytkowania,  

c. organizacja korzystania z toalet, aby ułatwić zachowanie dystansu – umieszczona 

informacja o maksymalnej ilości osób w toaletach. 

 

  

 

Pozostałe sale konferencyjne 
 

Zasady dotyczące Wynajmującego. 

 

1. Wynajem sal konferencyjnych odbywa się przy założeniu, że na jednego uczestnika 

spotkania/szkolenia musi przypadać co najmniej 10 m
2
: 

a) Kuluary Sali miejskiej (113,68m
2
) – max. 11 osób wraz z osobą prowadzącą, 

b) Sala beżowa (82,51m
2
) -  max.8 osób wraz z osobą prowadzącą, 

c) Sala zielona (25,07m
2
) – max. 2 osoby wraz z osobą prowadzącą, 

d) Sala fioletowa (26,58m
2
) – max. 2 osoby wraz z osobą prowadzącą, 

e) Boksy – max. 1 osoba. 

2. Wynajmujący przygotowuje miejsca dla uczestników w taki sposób, aby pomiędzy 

osobami zachowany był co najmniej 2-metrowy odstęp. 

3. Sale przed i  po każdym wynajmie są wietrzone/wentylowane.  

4. W każdej Sali po każdym wynajmie dezynfekowane są wszystkie przedmioty, z którymi 

miały bezpośredni kontakt osoby je użytkujące. 

5. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do sali informacji o maksymalnej 

liczbie osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu. 

6. Wynajmujący zapewnia w toaletach uczestnikom spotkań/szkoleń środki do dezynfekcji 

(płyny dezynfekcyjne, mydło). 

7. Wynajmujący upublicznia na stronie internetowej i na Facebook’u informacje o aktualnie 

obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń Centrum 

Konferencyjnego. 



8. Wynajmujący wywiesza w pomieszczeniach instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące 

mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki,  

a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk. 

9. Wynajmujący prowadzi monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, 

klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w pomieszczeniach pracy. 

10. Wynajmujący ogranicza liczbę osób przebywających w toaletach wywieszając 

informację o jednorazowej liczbie osób o połowę mniejszej od liczby ubikacji. 

11. Wynajmujący wyznaczył i przygotował (m.in. wyposażył w środki ochrony 

indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować 

osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

12. Wynajmujący umieścił w każdej Sali konferencyjnej potrzebne numery telefonów do 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

13. Wynajmujący umieszcza informację w każdej Sali o zachowywaniu się podczas udziału 

w spotkaniu/szkoleniu:  

a) zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry), 

b) regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją 

znajdującą się przy umywalce, 

c) podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, 

d) starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

14. Wynajmujący umieszcza w każdej Sali informację o zakazie przebywania w obiekcie 

osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, 

zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie; oraz zalecenie pozostania w domu, 

skorzystania z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – 

wezwanie pogotowia ratunkowego.  

15. Zasada zakrywania ust i  nosa obowiązuje terenie całego obiektu Inwest-Park Sp. z o.o. 

16. Osoby nie stosujące się do zasad określonych w niniejszym dokumencie zostaną 

poproszone o opuszczenie obiektu z uwagi na zagrożenie rozprzestrzenienia COVID-19. 

 

Zasady dotyczące Najemcy. 

 

1. Najemca zobowiązany jest dopilnować, aby uczestnicy spotkania/szkolenia 

dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos tj. 

maseczkę lub przyłbicę. 

2. Najemca wyznacza osobę ds. przeciwdziałania COVID- 19, której zadaniem jest 

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

spotkaniu/szkoleniu. 

3. Najemca zapewnia niezbędne dane osobowe i kontaktowe wszystkich uczestników, za 

ich zgodą, na wypadek stwierdzenia u któregoś́ z uczestników lub pracowników  

zakażenia koronawirusem. 

4. Należy poinformować uczestników zarówno przed spotkaniem/szkoleniem (np. drogą 

cyfrową) oraz przy samym jego rozpoczęciu o zastosowanych procedurach dotyczących 

przeciwdziałaniu zarażeniu koronawirusem. 

5. Uczestnik powinien zostać wcześniej poinstruowany, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów w dniu spotkania nie powinien na nie przychodzić, powinien 

pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / 

Ministerstwa Zdrowia i 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. 



6. Zaleca się aby w spotkaniach/szkoleniach nie brały udziału osoby powyżej 70 roku życia 

i posiadające choroby przewlekłe. 

7. Najemca zapoznaje uczestników / pracowników obsługi odnośnie wprowadzonego 

protokołu związanego z COVID-19 (przekazanie najważniejszych wytycznych 

 i obowiązków w tym zakresie). 

8. Uczestnicy i pracownicy obsługi powinni zostać poinstruowani, że w przypadku 

wystąpienia u nich niepokojących objawów nie powinni przychodzić na teren spotkania, 

powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania 

teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 

112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

9. Zaleca się  mierzenie temperatury u uczestników / pracowników obsługi / dostawców 

spotkania/szkolenia za ich zgodą  przez obsługę̨ (osobę wyznaczoną)  za pomocą 

bezdotykowego termometru lub kamer termowizyjnych. 

10. Obowiązkowe stosowanie przez uczestników / pracowników obsługi / dostawców 

spotkania/szkolenia środków ochrony osobistej - maseczek lub przyłbic. 

11. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników / pracowników obsługi / dostawców 

wydarzenia / spotkania przed wejściem na teren spotkania/szkolenia 

12. Obowiązkowe szkolenie pracowników obsługi / dostawców w zakresie zastosowanych 

procedur przeciwdziałania COVID - 19 zastosowanych przy organizacji danego 

spotkania/szkolenia szczególnie, uwzględniające bezdotykową obsługę uczestników. 

13. Zapewnienie przez Najemcę w miejscu realizacji spotkania/szkolenia odpowiedniej ilości 

środków ochrony osobistej w przypadku braku ich posiadania przez uczestników / 

pracowników obsługi / dostawców. 

14. Najemca zobowiązany jest dopilnować, aby uczestnicy nie przekraczali odległości 2m 

pomiędzy sobą. 

15. Każdy uczestnik korzysta z jednego długopisu / zestawu materiałów szkoleniowych. 

16. Najemca przed rozpoczęciem spotkania/szkolenia zapoznaje uczestników  

z podstawowymi zasadami dotyczycącymi sposobów zapobiegania zakażeniu 

koronawirusem obowiązującymi na terenie Inwest-Parku. Zasady te dostępne są w każdej 

Sali Centrum Konferencyjnego oraz na stronie internetowej Inwest-Parku 

(www.inwestpark.pila.pl) w zakładce „CENTRUM KONFERENCYJNE”. 

17. Najemca zobowiązany jest zorganizować wejście uczestników na spotkanie/szkolenie  

w sposób uniemożliwiający grupowanie się osób (np. odstępy czasowe, zachowanie  

2 metrowej odległości). 

18. Najemca, maksymalnie jak to jest tylko możliwe, ogranicza możliwość kontaktu osób 

wchodzących i wychodzących, ogranicza możliwość zbierania się uczestników w ciągach 

komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego dystansu.  

19. Najemca informuje uczestników o konieczności zajmowania tylko jednego/tego samego 

miejsca podczas całego spotkania/szkolenia (miejsca / krzesła itp.). 

20. Najemca zobowiązany jest organizować przerwy minimum 15 minutowe podczas których 

uczestnicy opuszczą salę i nastąpi wietrzenie poprzez otwarcie drzwi oraz okien  

w salach, w których nie ma wentylacji. W salach z wentylacją, należy zamknąć pustą salę 

na minimum 15 minut aby nastąpiła wentylacja. Należy utrzymywać  

w pomieszczeniach dobrą wentylację oraz często je wietrzyć. 

21. W przestrzeniach Centrum Konferencyjnego istnieje całkowity zakaz 

zapewnienia/podawania uczestnikom wydarzeń/spotkań/szkoleń posiłków oraz napojów. 

Najemca informuje uczestników o konieczności zapewnienia we własnym zakresie 

jedzenia i picia.  

 

 

 

http://www.inwestpark.pila.pl/


Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika, 

uczestnika wydarzenia, spotkania/szkolenia 

 

1. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem należy niezwłocznie odseparować ją od reszty osób i odesłać transportem 

indywidualnym do domu. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

2. Osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe 

czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni 

zapewniającej odstęp od innych na min 2 metry. 

3. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi 

objawami, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

4. Rekomendowane jest stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę 

zaistniały przypadek. 

5. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe,  przebywających 

w tym samym czasie i w tej samej części/częściach  obiektu co osoba podejrzewana  

o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych. 

6. Organizator wydarzenia/Najemca ma obowiązek udostępnić listę uczestników  

i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. 

 

 

 

Źródło opracowania: 

1. Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2 w Polsce przygotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny - 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-

rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce 

2. Wytyczne dotyczące funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury w trakcie 

epidemii COVID-19 w Polsce przygotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz Główny Inspektor Sanitarny - https://www.gov.pl/web/kultura/domy-

centra-i-osrodki-kultury 

3. Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w 

trakcie epidemii SARS-CoV-2 przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju z Głównym 

Inspektorem Sanitarnym - https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-

konferencje-i-kongresy 
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