
Instrukcja bezpieczeństwa epidemicznego
Konferencji Infoshare F3 2022 r.

Instrukcja została opracowana w oparciu o aktualne wytyczne dla Organizatorów konferencji w trakcie
epidemii COVID-19 w Polsce sporządzone przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz
Rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. w stanie prawnym po zmianie ogłoszonej w Dzienniku
Ustaw 2021 poz. 1754, obowiązującej od dnia 30.09.2021 r. oraz zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa
epidemicznego obowiązującą na terenie Ergo Areny, plac Dwóch Miast 1.

§ 1 Instrukcja dotyczy:

Konferencji Infoshare F3 2022 r., która odbędzie się 19 maja 2022 r. w Gdańsku na terenie Ergo Areny, plac
Dwóch Miast 1 (dalej jako Konferencja)

§ 2 Celem Instrukcji jest:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników Konferencji oraz pracowników
obsługujących wydarzenie.
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników, pracowników oraz dostawców.
3. Ograniczenie liczby osób przebywających na terenie Konferencji w danym przedziale czasowym z
uwzględnieniem obostrzeń, co do liczby osób zaszczepionych, mogących przebywać na terenie Konferencji (1
os na 15 m2, co przy powierzchni całkowitej Konferencji wynoszącej 15.000,00 m2 daje 1.000 osób
niezaszczepionych, które mogą jednocześnie na terenie Konferencji przebywać).
4. Kompleksowe działanie dostosowane do istniejącego stanu epidemicznego i przepisów prawa.
5. Wskazanie przedsięwzięć podjętych przez Organizatora na rzecz ograniczenia możliwości
rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 w trakcie Konferencji.
§3 Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi w związku z organizacją
Konferencji:

1. Wprowadzenie Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem w trakcie
Konferencji Infoshare F3 2022 i zapoznanie pracowników, współpracowników i obsługi technicznej z jej
postanowieniami w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania i zapobiegania Sars-CoV-2.
2. Obowiązuje nakaz przeprowadzenia wszelkich spotkań z zachowaniem co najmniej 1,5 metra odległości
pomiędzy osobami oraz z zachowaniem obowiązku noszenia maseczek przez uczestników Konferencji.
3. Organizator Konferencji zapewni środki ochrony osobistej dla pracowników/osób świadczących usługi
(maseczki oraz jednorazowe rękawiczki) i preparaty do dezynfekcji rąk oraz instrukcje właściwego mycia i
dezynfekcji rąk.
4. Uczestnikom Konferencji zaleca się stosowanie częstego mycia dłoni przy użyciu środków higieny oraz
odkażania dłoni z wykorzystaniem dostępnych środków dezynfekujących.

§ 4  Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie Konferencji

I. TERENY WYSTAWIENNICZE PARTNERÓW KONFERENCJI

1. Organizator zapewnia sposób organizacji przestrzeni wystawienniczych poprzez poszerzenie ciągów
komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.



2. Organizator dostosowuje liczbę uczestników do aktualnie obowiązujących przepisów tj. 1 osoba na 15 m2.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby w pełni zaszczepione (tj. 14 dni po pierwszej dawce w przypadku
szczepionki jednodawkowej i 14 dni po drugiej dawce w przypadku szczepionki dwudawkowej) nie będą
wliczane do limitu osób, o których mowa powyżej.
3. Niezależnie od pkt-u 2 powyżej przestrzegać należy powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie
p.poż. a w szczególności w zakresie prowadzenia skutecznej ewakuacji z terenów i obiektów Konferencji.
4. W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście lub przebywających na terenie Konferencji
wprowadzona zostanie możliwość wstępnego check-in online, a następnie rejestracja wszystkich uczestników
będzie następowała z zachowaniem wszelkich obostrzeń.
5. System rejestracji na Konferencję przewiduje udostępnienie przez uczestnika informacji co do faktu
przebycia szczepienia przeciwko Sars-CoV-2. Zaznaczenie odpowiedniego pola jest niezbędne dla
zakwalifikowania uczestnika do grupy osób zaszczepionych lub niezaszczepionych, a tym samym dopełnienia
przez Organizatora aktualnych obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(„Rozporządzenie”). Dodatkowo w ramach rejestracji obsługa stanowisk rejestrujących może z użyciem
rządowej aplikacji “Skaner Certyfikatów Covid” dokonać sczytania kodu QR Unijnego Certyfikatu COVID z
zaświadczenia w formie papierowej oraz z aplikacji mobywatel.
W przypadku braku podania informacji o fakcie przyjęcie szczepienia, uczestnik zostanie ujęty w
dopuszczonym przez przepisy prawa limicie osób mogących uczestniczyć w Konferencji, o ile limit ten nie
zostanie wyczerpany.
6. Na terenie Konferencji wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa przez każdą osobę przebywającą w
przestrzeni konferencyjnej (publiczność przy scenach na których są prelekcje) i wystawienniczej (na której
swoje stoiska mają partnerzy Konferencji) – przy czym obowiązek ten nie dotyczy przestrzeni otwartych, chyba
że niemożliwe jest zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy osobami.
7. Organizator zapewnia możliwość otrzymania przez Uczestnika maseczki w przynajmniej jednym punkcie
rejestracji.
8. Na terenie Konferencji udostępnione zostaną dozowniki z preparatem dezynfekującym przy wszystkich
wejściach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach w widocznym miejscu wraz z instrukcją właściwej
dezynfekcji rąk.
9. Na terenie udostępnionym na potrzeby Konferencji obowiązuje zakaz takich działań na stoiskach
partnerskich, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzkich, bez zachowania minimalnych odległości.
10. W windach udostępnionych do użytku uczestników obowiązują limity osób mogących przemieszczać się
jednocześnie. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania limitów liczby osób w windzie oraz
bezwzględnego nakładania maseczek w trakcie korzystania z windy. Organizator Konferencji zastrzega, iż
dostęp do wind zapewniony może być wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami, osób w podeszłym wieku
lub kobiet ciężarnych.

II. STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

1. Wstęp na teren Konferencji dozwolony jest wyłącznie dla osób uprawnionych i posiadających dokument
wydany przez Organizatora na podstawie uprzednio przeprowadzonej weryfikacji (Pass).
2. Służba ochrony Organizatora (w tym Wolontariusze) ma prawo do odmowy wstępu na teren Konferencji w
stosunku do osób, które nie posiadają akredytacji wydanej przez Organizatora, posiadają akredytację wydaną
na inną osobę lub dokument noszący ślady podrobienia lub przerobienia, a także w przypadku osiągnięcia
dozwolonych limitów osób mogących uczestniczyć w Konferencji w przypadku uczestnictwa osób
niezaszczepionych zgodnie z treścią Rozporządzenia.
3. Na terenie Konferencji wyznaczone zostaną odrębne drogi komunikacji dla uczestników wydarzenia – dla
gości wchodzących na teren Konferencji i odrębnej dla osób wychodzących.



4. Organizator zapewnia bezpieczną przestrzeń dla gości oczekujących na wejście na teren Konferencji
poprzez wydzielenie stref kolejki do wejścia tak, aby odległość pomiędzy osobami oczekującymi wynosiła
minimum 1,5 m, z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to przestrzeni otwartej poza budynkiem Ergo Areny.
5. Organizator zapewnia stosowanie systemu zliczania uczestników, w celu wypełnienia wymogów w zakresie
limitu osób na poszczególnych przestrzeniach.
6. W strefach wejścia, wyjścia oraz na terenach wystawienniczych służba ochrony Organizatora (w tym
Wolontariusze) oraz personel uprawniony jest do egzekwowania obowiązku zakrywania ust i nosa.
7. Organizator może prowadzić bezdotykowy pomiaru temperatury ciała na terenie Konferencji. Organizator a
w jego imieniu służba ochrony lub personel mają prawo do: odmowy wstępu na teren Konferencji lub
nakazanie opuszczenia terenu Konferencji, w stosunku do osób u których stwierdzona zostanie temperatura
ciała przekraczająca 38 st. C.

III. PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (rejestracja, Infopunkt, biura Konferencji)

1. Organizator zapewnia wyposażenie punktów obsługi klientów/wystawców w osłony z plexi, o ile nie jest
możliwe zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m.
2. Do pracy na rzecz Organizatora dopuszczeni zostaną jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli
temperatury ciała oraz wyposażeni w maseczki zasłaniające usta i nos. Niedozwolone jest dopuszczanie do
obsługi uczestników Konferencji osób posiadających objawy infekcji lub/i temp. ciała powyżej 38 st. C.
3. Organizator zapewnia bezpieczne strefy, w których oczekujący na obsługę będą oddaleni od siebie o
minimum 1,5 metra.
4. Organizator zapewnia dezynfekcję powierzchni użytkowanych przez personel lub uczestników w punkcie
obsługi nie rzadziej niż co godzinę.
5. Organizator zapewnia stosowanie rozliczeń bezgotówkowych oraz dezynfekowanie urządzeń płatniczych i
innych urządzeń wykorzystywanych w obsłudze uczestników nie rzadziej niż co godzinę.

IV. STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

1. Organizator dostosuje liczbę dostępnych miejsc siedzących na terenie Konferencji poprzez wprowadzenie
rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metra.
2. W trakcie montażu, demontażu oraz wyposażania stoisk należy bezwzględnie zachować zasady
bezpieczeństwa obowiązujące dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami i zaleceniami, w tym stosowanie dezynfekcji dłoni oraz osłony ust i nosa.
3. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach środków ochrony osobistej dla personelu oraz
środków dezynfekujących. Środki dezynfekujące dla uczestników oraz do dezynfekcji powierzchni zapewni
Organizator.
4. W obrębie stoisk Konferencji należy zapewnić wyznaczenie miejsc oczekiwania w sposób zapewniający
zachowanie dystansu min. 1,5 metra pomiędzy uczestnikami.
5. Partnerzy na swoich stoiskach powinni dążyć do zapewnienia zachowania się osób tam przebywających
zgodnie z niniejszą procedurą, w szczególności w przypadku jakichkolwiek działań, w wyniku których na
stoisku przebywa większa liczba uczestników (np. konkursy), tak obsługa stoiska partnera jak i przebywający
tam uczestnicy powinni mieć założone maseczki i w miarę możliwości stosować zasadę dystansu
społecznego, tj. zachować odległość 1,5 m od siebie. Ponadto Partnerzy powinni w przypadku sprzętu i
urządzeń własnych, które będą używane czy dotykane przez Uczestników zapewnić ich bieżącą dezynfekcję.

V. PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE



1. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) zgodnie z
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa leży po stronie Organizatora oraz operatora gastronomicznego
działającego na terenie Konferencji.
2. Organizator i operator gastronomii zapewnia bezpieczne przestrzenie dla gości oczekujących na wejście do
przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) z zachowaniem odstępów minimum 1,5 metra.
3. Wszyscy uczestnicy Konferencji zobowiązani są do stosowania się do wdrożonych rozwiązań natury
organizacyjnej mając na względzie fakt zachowania wymogów sanitarno –
epidemiologicznych w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków rozprzestrzeniania wirusa Sars-CoV-2.

VI. HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Serwis sprzątający oraz personel Organizatora postępuje zgodnie z wdrożonym planem higieny.
2. Organizator zapewnienia urządzenia niezbędne do utrzymania higieny rąk w postaci środków na bazie min.
60 % alkoholu oraz instrukcji właściwego mycia i dezynfekcji rąk w toaletach.
3. Organizator odpowiada za przeszkolenie personelu Organizatora obsługującego wydarzenie Konferencji w
zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na udostępnionych
terenach Konferencji.
4. Organizator zapewnia regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni udostępnionych dla uczestników,
wg ustaleń z operatorem Ergo Areny.
5. Organizator w porozumieniu z operatorem Ergo Arena zapewnia wyposażenie wszystkich pomieszczeń
sanitarnych w środki czystości, środki do dezynfekcji dłoni oraz jednorazowe ręczniki papierowe. Organizator
w porozumieniu z operatorem Ergo Arena zapewnia regularną dezynfekcję pomieszczeń sanitarnych i
przestrzeni wspólnych udostępnionych na potrzeby Konferencji.

VII. KOMUNIKACJA Z UCZESTNIKAMI KONFERENCJI

1. W trakcie Konferencji stosowane będą akcje informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa
obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach Konferencji.
2. Do dyspozycji uczestników Organizator udostępnia alarmowy numer telefonu, dostępny w czasie wydarzeń
Konferencji: 509 670 632

§ 5 Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób
świadczących usługi.

1. Na Konferencji obowiązuje Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem w
trakcie Konferencji Infoshare F3 2022 dostępna pod adresem:
https://f3.infoshare.pl/future3/_media/pdf/Procedury_post_powania_w_przypadku_podejrzenia_zaka_enia_kor
onawirusem.pdf oraz na stanowiskach rejestracji.
2. Pracownicy/osoby świadczące usługi zostali poinstruowani a Uczestnicy poinformowani w stosownej
wiadomości, o zasadach przebywania na terenie Konferencji oraz działań, jakie należy bezwzględnie podjąć w
przypadku wystąpienia niepokojących objawów.
3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych
na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także komunikatów nadawanych przez
Organizatora.

Instrukcja obowiązuje od dnia 25.01.2022 r.
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