
  

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA   

dotyczące przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla wydarzeń 

organizowanych przez  Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

Wersja uwzględniająca stan prawny i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego  

na dzień 16.05.2022 r. 

Zasady mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej 

przez przepisy prawa i mogą ulec zmianie stosowanie do zmiany przepisów i zmiany 

wytycznych GIS. 

Zmiany będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej: elektronicznie na stronie 

internetowej wydarzenia lub w formie ogłoszeń. 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. zastrzega sobie możliwość 

zaostrzenia/poluzowania zasad bezpieczeństwa w zależności od sytuacji. 

  

1. Wytyczne dotyczące uczestników wydarzeń   

1.1. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak 

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

objawy przeziębieniowe  bezpośrednio przed wydarzeniem, nie powinien on 

przychodzić na miejsce organizacji wydarzenia, powinien pozostać w domu i 

skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub skorzystać z 

porady u swojego lekarza POZ.   

1.2. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest:   

a. dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren 

wydarzenia;    

b. zakrywanie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i 

kichania – jak najszybciej wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i 

umycie rąk;   

c. przemieszczanie się tylko w strefie oznaczonej dla uczestników 

wydarzenia, jeśli takie wyłączne strefy zostaną wyznaczone;   

d. ograniczenie czasu przebywania na terenie recepcji – w miarę możliwości 

zalecana rejestracja i kontakt z obsługą wydarzenia w formie online;   

e. zastosowanie się do środków bezpieczeństw stosowanych w obiekcie, 

instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków;   

1.3. Procedura wejścia i wyjścia publiczności:    

a. zastosowanie się do podziału publiczności na sekcje wpuszczane w 

odpowiednich odstępach czasowych – jeżeli organizator przewidział taką 

procedurę;   

b. preferowane używanie biletów elektronicznych w telefonach;   

c. sprawne przemieszczanie się przy wejściu/wyjściu, w miarę możliwości 

przepuszczanie najpierw osób starszych.   

   

2. Wytyczne dotyczące personelu i organizacji terenu wydarzenia    

 2.1.   Pracownicy i podwykonawcy obsługujący wydarzenie   

a. pracownik mający symptomy zakażenia SARS-CoV-2 nie powinien korzystać z 

miejsc publicznych, w tym przychodzić do pracy, a w przypadku potwierdzenia u 

pracownika zakażenia niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę;   



  

 

b. przed rozpoczęciem  pracy,  tuż  po  przyjściu,  pracownik  zobowiązany  jest  do  

umycia  rąk  wodą z mydłem lub do dezynfekcji rąk dostępnymi w obiekcie płynami 

do dezynfekcji; na recepcjach przy wejściach do obiektów dostępne są płyny do 

dezynfekcji;   

c. pracownik powinien często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z 

instrukcją znajdującą się przy umywalce i/lub dezynfekować osuszone dłonie 

środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);   

d. pracownik podczas kaszlu i kichania powinien zakryć usta i nos zgiętym łokciem 

lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i 

umyć ręce;   

e. pracownik zobowiązany jest do podpisania się na swojej liście obecności zaraz 

po przyjściu do pracy w celu kontroli informacji, kto w danym dniu przebywał na 

obiekcie, na wypadek zakażeń;   

f. pracownik zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach 

www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.   

Powyższe zasady przewidziane dla pracowników obsługujących wydarzenie, 

obowiązują także podwykonawców obsługujących wydarzenie.   

   

 2.2.   Przygotowanie obiektu do wydarzenia:   

a. dezynfekcja/wietrzenie powierzchni przed wejściem uczestników wydarzenia;   

b. preparaty do dezynfekcji rąk umieszczone przy wejściach do obiektów, w 

toaletach, przy kasach, windach, w recepcji oraz w strefie gastronomicznej;   

c. przestrzeganie zasad w zakresie częstej wymiany powietrza w obiekcie;   

d. szkolenie pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz 

procedur stosowanych podczas wydarzeń;   

e. wprowadzenie odpowiednich procedur dla serwisu sprzątającego zamówionego 

przez klienta w zakresie zwiększonej częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji:   

- toalet, uchwytów, poręczy, klamek, przycisków, wind, ów ruchomych schodów , 

blatów, oparć krzeseł etc.;   

f. wywieszenie przed wejściem na teren wydarzenia oraz w toaletach instrukcji 

dotyczącej: mycia rąk, dezynfekcji rąk;   

    

3. Wytyczne dotyczące usługi cateringowej   

 3.1.   Catering (przerwy kawowe, lunche, kolacje, bankiety)   

a. w przypadku konieczności dostawy sprzętu i/lub żywności odbywają się one 

autami poddanymi wietrzeniu i/lub dezynfekcji i/lub ozonowaniu;   

b. sprzęt i zastawa są na bieżąco dezynfekowane;   

c. dostępne dla gości i obsługi w strefach cateringowych środki dezynfekujące;   

d. dezynfekcja lad i czytników płatniczych,  regularna dezynfekcja stanowiska 

kasowego lub stanowiska obsługi. Zaleca się dezynfekcję PIN-padów, skanerów;   

e. systematyczna dezynfekcja rąk;   

f. rekomendowana dezynfekcja powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci 

(z wyłączeniem podłogi) zgodnie z zaleceniami GIS-u;   

g. operator cateringowy zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących  

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na 

stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.   

http://www.gis.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/koronawirus/
http://www.gov.pl/web/koronawirus/
http://www.gov.pl/web/koronawirus/
http://www.gov.pl/web/koronawirus/
http://www.gov.pl/web/koronawirus/


  

 

   

 3.2.   Tymczasowe punkty sprzedaży   

a. biodegradowalne kubki do napojów/piwa;   

b. rekomendowana płatność bezgotówkowa;   

c. dezynfekcja lad i czytników płatniczych, przeprowadzanie co najmniej raz na 

godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi: zaleca się 

regularną dezynfekcję PIN-padów, skanerów;   

d. systematyczna dezynfekcja rąk;   

e. dezynfekcja powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem 

podłogi) rekomendowane  co 15 minut;   

f. operator cateringowy zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na 

stronach www.gis.gov.pl   

lub www.gov.pl/web/koronawirus/.   

    

4. Wytyczne dotyczące organizacji wydarzeń   

Konferencje/ kongresy  

a. imprezy takie jak konferencje, kongresy, targi  są dopuszczalne pod warunkiem, 

dostosowania liczby uczestników do obowiązujących przepisów, jeśli przepisy 

przewidują takie wymogi  ;  

b. komunikacja do uczestników przed wydarzeniem i w trakcie, w zakresie nowych 

zasad bezpieczeństwa w związku z wymogami dotyczącymi ochrony przed 

SARS-CoV-2 poprzez m.in.: media społecznościowe, bileterie, strony www, 

regulamin wydarzenia, plakaty, tablice, radiowęzeł etc.;   

c. zwiększenie do maksimum liczby spraw organizacyjnych z podnajemcami, 

uczestnikami, wystawcami załatwianych online, przez platformy, systemy 

rezerwacji;   

d. umieszczenie w łatwo dostępnym miejscu potrzebnych numerów telefonów do 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych;   

e. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do 

maksymalnej liczby osób mogącej przebywać na wybranej przestrzeni, jeżeli 

takowe są wprowadzone;  

f. zapewnienie odpowiedniej dezynfekcji wniesionych do obiektu, na czas realizacji 

wydarzenia, własnych akcesoriów, mebli, sprzętu multimedialnego w tym m.in.:   

i dezynfekcja mikrofonu i prezentera w przerwie między wystąpieniami;   

ii dezynfekcja kabiny symultanicznej – po każdym 4godzinnym bloku;  

iii dezynfekcja zestawów do tłumaczenia symultanicznego – po każdym 

dniu;     

iv dezynfekcja mównicy w przerwie między wystąpieniami;   

g. organizowanie szatni / punktu przechowywania bagażu w sposób następujący:   

i. maksymalne możliwe zwiększenie liczby personelu obsługującego szatnię lub 

zapewnienie możliwości samodzielnego wieszania okryć wierzchnich przez 

uczestników wydarzenia / spotkania;   

ii. oczekiwanie w kolejce do szatni powinno umożliwiać min. 1,5-metrową odległość 

między uczestnikami spotkania / wydarzenia;   



  

 

iii. obsługa szatni powinna zostać wyposażona w środki ochrony indywidualnej, w 

tym maski , rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk (należy wskazać środki 

zgodnie z obowiązującymi przepisami), a także nieprzemakalne fartuchy z długim 

rękawem, do użycia w razie potrzeby;   

iv. rekomendowana płatność bezgotówkowa;   

h. lada szatni regularnie dezynfekowana; dezynfekcja zalecana  co 1 godzinę;   

i. płatność bezgotówkowa;   

j. przygotowanie przestrzeni w tym aranżacja zgodnie z obowiązującymi 

wytycznymi dotyczącymi zachowania odległości;   

k. stosowanie aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub 

www.gov.pl/web/koronawirus/, szczególnie dotyczy to zasad bezpieczeństwa 

uczestników/pracowników/dostawców wydarzenia/spotkania opublikowanych na 

stronach serwisu gov.pl;   

l. prowadzenie  listy kontaktowej przebywających w obiekcie osób podczas jego 

wydarzenia (dot. również montaży i demontaży) w celu ewentualnego kontaktu 

w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem podczas wydarzenia;   

m. powołanie  koordynatora do spraw zdrowotnych lub delegowanie konkretnego 

pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich 

ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej; uruchomienie alarmowego nr 

telefonu organizatora, dostępnego w czasie wydarzenia, oznakowanie w 

widocznych miejscach o tym numerze i zasadach korzystania;   

n. stosowanie systemu liczenia osób, co umożliwi weryfikację liczby osób 

przebywających na terenie targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku 

przekroczenia dozwolonej liczby osób;   

o. w trakcie montażu i demontażu zachowanie zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego – 

opracowanie instrukcji bezpieczeństwa epidemicznego dla obiektu w trakcie 

przygotowań i przebiegu wydarzeń;  

p. oczekiwanie w kolejce do wejścia na teren spotkania powinno umożliwiać min.  

1,5-metrową odległość między uczestnikami wydarzenia / spotkania.   

  

  

 

SAFETY GUIDELINES  

on preventing the spread of SARS-CoV-2 during  events organized by PTWP S.A. 

In accordance with current laws and recommendations of the Ministry of Culture and 

National Heritage, the Ministry of Development and the Chief Sanitary Inspector as of 16 

May2022. 

The guidelines regulate the activity allowed by applicable laws and might be changed 

according to changes in laws and recommendations of the Chief Sanitary Inspectorate. 

Changes will be announced in the usual form: electronically on the event’s website or in the 

form of announcements. 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. reserves the right to 

tighten/release safety rules depending on the situation. 

  



  

 

1. Guidelines for persons participating in events  

1.1. In case a participant has disturbing symptoms of COVID-19 such as dyspnea, 

lowgrade fever (body temperature between 37°C and 38°C), symptoms of a cold 

they should not come to the venue of the event, stay at home and contact the 

nearest sanitary and epidemiological station or contact their GP.  

1.2. In order to participate in the event it is necessary:  

a. disinfect hands before entering the venue or the premises on which the event is 

being held   

b. cover one’s nose and mouth with an elbow or tissue while sneezing or coughing 

and to dispose of the tissue in a closed rubbish bin as well as to wash one’s hands 

immediately;  

c. move exclusively in the designated area, when such obligation is introduced;  

d. limit the amount of time spent in the reception – if possible it is recommended to 

register for the event and contact the organiser on the Internet;   

e. comply with the safety guidelines and follow the instructions of the staff;   

1.4. Procedures for entering/leaving the venue:   

a. waiting in sections to be allowed into the venue at regular intervals, if the 

organiser has provided for such a procedure;  

b. using electronic tickets stored in smart phones is highly recommended;  

c. it is recommended that participants do not obstruct the entry/exit and let the 

elderly through.   

 

2. Guidelines for the staff contractors working on the premises   

 2.1.  Staff and contractors  

a. an employee with symptoms of SARS-CoV-2 infection should not use public 

places, including coming to work, and if the employee has been diagnosed with 

the infection, they must immediately inform the employer;  

b. before starting work, immediately after arrival, an employee is obliged to wash 

their hands with soap and water or to disinfect their hands using disinfectants 

available in the venue; disinfectants are available at the reception desk at the 

entrances to the venue;  

c. an employee should regularly and thoroughly wash their hands with soap and 

water in accordance with the instructions displayed at the washbasin and/or 

disinfect dried hands with an alcohol-based agent (min. 60% solution);  

d. when coughing and sneezing, an employee should cover their mouth and nose 

with an elbow or tissue and immediately dispose of the tissue in a closed rubbish 

bin and wash their hands afterwards;  

e. an employee is required to sign their attendance list as soon as they arrive at work 

for the purpose of keeping the record of all people who were present in the venue, 

should there be cases of the coronavirus among the staff or participants;  

f. an employee is obliged to comply with current guidelines of the Chief Sanitary 

Inspector and the Minister of Health, available at www.gis.gov.pl or 

www.gov.pl/web/koronawirus/.  

The above-mentioned rules for the staff apply also to subcontractors working at 

the event.  

  

 2.2.  Preparing the venue for the event:  

a. disinfecting/ventilating the venue before it is open to the public;  



  

 

b. hand disinfectants at entrances, in toilets, at cash desks, at the reception and in 

the food court;  

c. frequent ventilation of the venue;  

d. training employees in the principles of contact-less cooperation with the audience 

and following the procedures during events;  

e. instructing the cleaning service employed by the client to more frequently clean 

and disinfect the venue;  

toilets, handrails, handles, buttons, elevators, escalators, tabletops, back rests, 

etc.;  

f. displaying at the entrance to the venue and toilets instructions: to clean and 

disinfect hands, how to remove and put on gloves,;  

 

  

3. Guidelines on the provision of catering services  

 3.1.  Catering (coffee breaks, lunches, dinners, banquets)  

a. All meals and/or equipment must be delivered by means of ventilated and/or 

disinfected and/or ozonised cars;  

b. Equipment and dinnerware must be frequently disinfected;  

c. disinfectants available for guests and staff in catering areas;  

d. disinfecting tabletops and terminals, regular disinfecting the cash desk and service 

points. Disinfecting pin pads and scanners is highly recommended – every time 

after/before use;  

e. frequent disinfection of hands;  

f. disinfecting common surfaces used by clients (except for floors) recommended  

every 15 minutes;  

g. the catering operator is obliged to comply with current guidelines of the Chief 

Sanitary Inspector and the Minister of Health, available at www.gis.gov.pl or 

www.gov.pl/web/koronawirus/.  

  

 3.2.  Temporary points of sale  

a. biodegradable cups for beer/beverages;  

b. cashless payments are recommended;  

c. disinfection of tabletops and payment terminals, disinfection of the cash desk and 

service points at least every hour; regular disinfection of pin pads and scanners;  

d. frequent disinfection of hands;  

e. disinfecting common surfaces used by clients (except for floors) at least every 15 

minutes;  

f. the catering operator is obliged to comply with current guidelines of the Chief 

Sanitary Inspector and the Minister of Health, available at www.gis.gov.pl or 

www.gov.pl/web/koronawirus/.  

   

4. Guidelines for events organisation Conferences/congresses/concerts   

a. organising events such as conferences, congresses, trade fairs is allowed 

provided that the number of participants is in compliance with the applicable laws, 

if the law provide such requirements;  

b. communicating with participants before and during the event and informing them 

of the new rules regulating protection against SARS-CoV-2 on social media, at 



  

 

ticket counters, on websites, in the rules of the event, on posters, banners, the 

PA system, etc.;  

c. contacting and dealing with subtenants, participants, and exhibitors online, 

through dedicated platforms and registration systems;  

d. displaying, in an easily accessible place, phone numbers to the Poviat Sanitary 

and Epidemiological Station and Medical Services;  

e. complying with laws regulating the maximum number of people occupying the 

same space, if such law has been introduced;  

f. disinfecting personal belongings, furniture, multimedia equipment of people 

entering the venue;  

i. disinfecting the microphone and the projector during intervals;  

ii. disinfecting the interpreting booths – after every 4-hour block;  

iii. disinfecting the headsets for the audience;  

iv. disinfecting the platform for speakers during intervals;  

g. organising the cloakroom / luggage storage in the following way:  

i. maximising the number of staff working in the cloakroom or allowing 

participants to hang their overclothes on their own;  

ii. while waiting in lines participants must maintain a distance of 1,5 metres; 

iii. staff working in the cloakroom must be equipped with personal 

protective equipment, including masks, gloves and hand disinfectants (in 

accordance with applicable laws) as well as waterproof long-sleeved 

aprons to be used when necessary;  

iv. cashless payments are recommended;  

h. the tabletop in the cloakroom must be disinfected at least every hour;  

i. cashless payments are recommended;  

j. organising the space, including arranging the space in accordance with current 

provisions on maintaining a safe distance; ;  

k. following current guidelines of the Chief Sanitary Inspector and the Minister of 

Health, available at www.gis.gov.pl or www.gov.pl/web/koronawirus/, observing, 

in particular, safety rules of participants/employees/suppliers of the 

event/meeting published on the gov.pl website;  

l. keeping a list of phone numbers to people present in the venue during the event 

(including assembly and disassembly) in case a participant is diagnosed with 

coronavirus;  

m. appointing a health care coordinator or delegating a specific employee to fulfil 

tasks related to maintaining all established procedures and constant contact with 

a designated person from the competent poviat sanitary and epidemiological 

station; activating the organiser's hotline, operating during the event, displaying 

the phone number and rules of its use in a visible place;  

n. a system allowing for the counting of participants must be implemented in order 

to verify the number of people occupying the venue and deny entry, if the 

maximum occupancy rate has been reached;   

o. during assembly and disassembly, compliance with safety rules applicable to 

building companies and suppliers in accordance with current regulations and 

recommendations of the Chief Sanitary Inspectorate – development of epidemic 

safety instructions for the venue before and during events;  

p. the organiser must make sure that people waiting in lines to enter the venue must 

maintain a distance of at least 1,5 metres.  

  


