
 
 
 

 
 
Pełna treść „Zasad bezpieczeństwa sanitarnego Forum TOP100”: 
 

FORUM TOP100. ZASADY W CZASIE EPIDEMII 
Zasady zostały opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego oraz na podstawie zasad opracowanych przez organizacje konferencyjne/szkoleniowe. 

 

Zasady zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego na Forum 
 
WSZYSTKIE STREFY 
 

1. Uczestnicy Forum  zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, 
maseczki albo przyłbicy, chyba że zachowana jest odległość co najmniej 1,5 m od innych osób 
przebywających w miejscu Forum. Powyższa zasada obowiązuje do czasu zajęcia przez uczestnika 
miejsca przy stole konferencyjnym, przy którym będzie spożywał posiłki lub napoje, jednak zalecamy 
jej dobrowolne stosowanie także pomimo braku takiego obowiązku.  

2. Przed wejściem na teren Forum uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni środkami 
zapewnionymi w tym celu przez organizatora. 

3. Na terenie Forum mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione, które posiadają 
identyfikator Forum lub hotelu tj. uczestnicy Forum, wystawcy, pracownicy obsługi i służby 
serwisowe. 

4. W  Forum uczestniczy dozwolona prawem liczba osób tj. na jednego uczestnika Forum 
przypada co najmniej 2,5 m 2 powierzchni dostępnej. W limit ten nie są wliczeni pracownicy 
obsługi i służby serwisowe. 

5. Na terenie Forum zainstalowano odpowiednią liczbę pojemników z preparatem 
dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych 
przestrzeniach. 

6. Uczestnikom Forum zaleca się regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem i 
dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

7. Na terenie hotelu Narvil przygotowane jest zamknięte, odizolowane i odpowiednio 
dezynfekowane pomieszczenie dla osób z objawami infekcji. 
 
 
 
 



RECEPCJA / SZATNIE 
 

1. Stanowiska w recepcji/szatni są wyposażone w osłony z plexi. 
2. Do pracy dopuszczeni są pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała oraz 

wyposażeni w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli w dniu Forum będzie to 
wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS. 

3. Przygotowano bezpieczne strefy kolejki do recepcji/szatni, w której oczekujący będą 
oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra poprzez wyznaczenie miejsc (poprzez taśmy, słupki 
lub naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę. 

4. Powierzchnie lady recepcyjnej/lady szatni są czyszczone i dezynfekowane nie rzadziej niż co 
godzinę. 

5. Numerki w szatni przyporządkowane do okrycia wierzchniego są jednorazowego użytku  
 
SALA KONFERENCYJNA 
 

1. Ustawienie krzeseł, stołów i sceny zapewnia odstęp pomiędzy uczestnikami Forum 
wynoszący min. 1,5 m. 

2. Miejsca  przy stołach są oznakowane i przypisane do danej osoby. 
3. Na sali konferencyjnej uczestnicy Forum  zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, przy 

pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy, chyba że zachowana jest 
odległość co najmniej 1,5 m od innych osób przebywających w miejscu Forum. Powyższa 
zasada obowiązuje do czasu zajęcia przez uczestnika miejsca przy stole konferencyjnym, przy 
którym będzie spożywał posiłki lub napoje, jednak zalecamy jej dobrowolne stosowanie także 
pomimo braku takiego obowiązku.  

4. Przed rozpoczęciem konferencji następuje dezynfekcja stołów, krzeseł i wszelkiego 
sprzętu i wyposażenia konferencyjnego. 

5. Przed rozpoczęciem Forum zostanie dokonane wietrzenia sali konferencyjnej w celu 
zapewnienia w niej właściwego obiegu świeżego powietrza; 
 

 
 
STOISKA SPONSORSKIE  

1. Do pracy na stoisku mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy, którzy mieli przeprowadzoną 
kontrolę temperatury ciała i są wyposażeni w środki ochrony osobistej, jeśli nadal będzie to 
wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS. 

2. Wystawca musi przeszkolić personel obsługujący stoisko na temat reżimu sanitarnego i zasad 
bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników targów na stoisku. 

3. Wystawcy są zobowiązani do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony 
osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących, które będą dostępne dla gości 
odwiedzających stoisko. 

4. Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej na stoisku odbywa się nie rzadziej niż co 
godzinę. 
 
 
 
 
 
 



PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE/POSIŁKI 
1. Strefy gastronomiczne (w tym restauracja) zostały przygotowane zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach. 
2. Zapewniono bezpieczną przestrzeni dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni 

gastronomicznych (w tym restauracja) z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 1,5 
metra. 
 
 
POKOJE HOTELOWE/OGÓLNODOSTEPNE PRZESTRZENIE HOTELOWE 

3. Pokoje i ogólnodostępne przestrzenie hotelowe zostały przygotowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach. 
 
 
OBSŁUGA FORUM I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

1. Personel obsługujący Forum został przeszkolony w zakresie zasad reżimu sanitarnego i 
bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenie Forum 

2. Serwis sprzątający działa zgodnie z szczegółowym planem zachowania higieny. 
3. Przeprowadzane są regularne, nie rzadziej niż co 1 godzinę, czyszczenie i dezynfekcja często 

dotykanych elementów: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków 
dezynfekujących. 

4. Śmieci i odpadki są przechowywane w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i 
dezynfekowanych. 

5. Wszystkie toalety są wyposażone w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe, a także 
w płyn dezynfekujący. Jest stosowana regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach 
oraz stanu toalet oraz wprowadzenie kart kontrolnych, z częstotliwością serwisu co godzinę 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u 
uczestnika/obsługi Forum zakażenia koronawirusem.  

1. W przypadku wystąpienia u osoby przebywającej na terenie Forum niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy powyższy fakt zgłosić niezwłocznie 
osobie wyznaczonej przez organizatora w celu przeciwdziałania COVID19, której dane 
wskazane są w części dotyczącej ważnych danych kontaktowych.  

2. Osoba u której stwierdzono objawy choroby winna być niezwłocznie odseparowana od 
reszty osób i skierowana do wyznaczonego w tym celu pomieszczenia, gdzie powinna 
oczekiwać na transport sanitarny.  

3. Uczestnicy Forum w miarę możliwości, współpracować z personelem organizatora w celu 
ustalenia obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba u której stwierdzono objawy 
choroby. Obszar taki zostanie posprzątany, zgodnie z procedurami sanitarnymi oraz 
zdezynfekowany w zakresie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 4. W przypadku powzięcia wiadomości o zakażeniu koronawirusem po zakończeniu FORUM 
należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora.  



Ważne dane kontaktowe  

1. Osobą wyznaczoną przez Organizatora ds. przeciwdziałania COVID - 19 jest Aleksadra 
Wiewiór Tel. 882-170-888 e-mail: aleksandra@miesiecznikdealer.pl  

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie – ul. Jana 
Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, tel.: +48 222 500 115, e-mail: 
koronawirus@pssewawa.pl 
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