
Procedury postępowania
w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem w trakcie

Konferencji Infoshare F3 2022

I. Cel procedury
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na
COVID-19, zwana dalej „procedurą”, obowiązuje do czasu odwołania stanu epidemii występującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten obejmuje wykaz działań jakie należy podjąć w przypadku podejrzenia
wystąpienia choroby COVID-19 na terenie organizacji Konferencji Infoshare F3 2022 (dalej jako: Konferencja) w
Ergo Arenie w Gdańsku, przy placu Dwóch Miast 1 (dalej jako: Lokalizacja) oraz przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej pomiędzy wszystkimi uczestnikami i obecnymi.

Organizator: Infoshare Sp. z o.o. z siedzibą: Aleja Grunwaldzka 472B, 80-309 Gdańsk, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000588009, NIP: 9571082154.

II. Zakres procedury
Procedura niniejsza dotyczy wszystkich pracowników, współpracowników, wolontariuszy Organizatora,
uczestników, partnerów, osób z obsługi technicznej oraz każdej osoby, która zostanie dopuszczona w jakimkolwiek
celu na teren organizacji Konferencji. Osoba z widocznymi objawami chorobowymi COVID-19 może być: nie
wpuszczona do Lokalizacji przez służbę ochrony lub wolontariuszy Organizatora, poproszona o opuszczenie
Lokalizacji lub poproszona o zajęcie miejsca w izolatce do czasu przyjazdu odpowiednich służb medycznych.

UWAGA! Do Lokalizacji Konferencji z zasady może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę COVID-19. Na terenie Konferencji nie mogą przebywać jakiekolwiek osoby które są chore,
które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo same są
objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, w związku z chorobą COVID-19.

UWAGA! Nie powinny uczestniczyć w Konferencji osoby, które miały na podstawie posiadanej wiedzy możliwy
kontakt bezpośredni, z osobą, u której stwierdzono niedawno zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i istnieje
wysokie ryzyko i prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania choroby zakaźnej wśród pozostałych uczestników
Konferencji.
W przypadku pracowników, współpracowników, wolontariuszy Organizatora czy obsługi technicznej Konferencji
należy bezwzględnie i niezwłocznie poinformować o takim znanym fakcie Organizatora.

III.  Objawy choroby COVID- 19
1. Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt lub ludzi. U ludzi wiadomo,
że kilka koronawirusów powoduje infekcje dróg oddechowych, od zwykłego przeziębienia do poważniejszych
chorób, takich jak zespół oddechowy Bliskiego Wschodu (MERS) i zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej
(SARS). Ostatnio  odkryty koronawirus powoduje chorobę koronawirusa COVID-19.
2. Najczęstsze objawy COVID-19 to gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać
bóle, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból gardła lub biegunkę. Objawy te są zwykle łagodne i zaczynają się
stopniowo. Niektóre osoby zarażają się, ale mają bardzo łagodne objawy. Większość osób (około 80%) dochodzi
do siebie po chorobie bez konieczności leczenia szpitalnego. Około 1 na 5 osób, które zachorują na COVID-19,
poważnie choruje i ma trudności z oddychaniem. Starsi ludzie i osoby z podstawowymi problemami
medycznymi, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, problemy z sercem i płucami, cukrzyca lub rak, są bardziej
narażone na ciężką chorobę. Każdy może zarazić się wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19.
Nawet osoby z bardzo łagodnymi objawami COVID-19 a także w pełni zaszczepione mogą przenosić wirus.

IV. Terminologia dotycząca choroby zakaźnej - pojęcia podstawowe



Dekontaminacja – proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez mycie, dezynfekcję i
sterylizację.

Dezynfekcja – proces redukcji ilości biologicznych czynników chorobotwórczych przez zastosowanie metod
fizycznych i chemicznych.

Epidemia – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie
większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas
niewystępujących.

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób
podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika
chorobotwórczego na inne osoby.

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu
się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Nadzór epidemiologiczny – obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej
swobody przemieszczania się.

Nosiciel – osoba bez objawów choroby zakaźnej, w organizmie której bytują biologiczne czynniki
chorobotwórcze, stanowiące potencjalne źródło zakażenia innych osób.

Podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która
miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają
podejrzenie zakażenia.

Styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu
zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych.

Kontakt bezpośredni - przebywanie w bezpośredniej bliskości z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez
ponad 15 minut.

V. Sposób postępowania w przypadku sytuacji nagłego zachorowania lub podejrzenia zachorowania na
COVID-19 Uczestnika Konferencji
1. W pierwszej kolejności należy podjąć próbę ustalenia listy osób obecnych w tym samym czasie w danym

obiekcie, na stoisku Partnera (w porozumieniu z Partnerem, i Organizatorem Konferencji ) i zalecenie
stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie pl/web/koronawirus/
oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony Uczestnik (ze wskazaniem, że nie mamy
pewności, czy w momencie świadczenia usług przez Organizatora dana osoba była już zakażona) oraz
bezwzględne zdezynfekowanie narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie pobytu danej osoby na stoisku
Partnera, czy w innym miejscu, w którym wiadomo, że przebywała.

3. W dalszej kolejności należy równolegle rozpocząć działania zmierzające do odizolowania osoby podejrzanej o
zachorowanie i o ile to możliwe zorganizowanie wykonania testu w kierunku COVID.

4. W przypadku potwierdzonego autoryzowanymi testami laboratoryjnymi przypadku COVID nalezy
bezwzględnie taki przypadek zgłosić do właściwego miejscowo organu tj. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Gdańsku
https://www.gov.pl/web/koronawirus/masz-koronawirusa-lub-podejrzewasz-ze-go-masz

5. Do zgłoszenia zachorowania lub podejrzenia zachorowania do odpowiednich organów zobowiązana jest
osoba z obsługi Organizatora, która odpowiada za bezpieczeństwo epidemiczne na Konferencji dostępna pod
numerem telefonu: 509 670 632.



6. Ze strony Organizatora za opiekę nad osobą z niepokojącymi objawami, potrzebującą pomocy medycznej
odpowiada osoba znajdująca się najbliżej osoby z niepokojącymi objawami. Osoba taka zobowiązana jest do
działania zgodnie z poniższą instrukcją:
a. Przed dotarciem do osoby z niepokojącymi objawami, potrzebującej pomocy medycznej i przed

bezpośrednim kontaktem z nią, powinna zabezpieczyć odzież jednorazowym fartuchem, maseczką,
rękawiczkami i ewentualnie okularami ochronnymi;

b. Po dotarciu do osoby z niepokojącymi objawami, potrzebującej pomocy medycznej musi:
i. niezwłocznie odizolować podejrzanej/nych o chorobę osoby/osób w sposób bezwzględnie bezpieczny

dla własnego zdrowia. Nie wolno dopuścić do kontaktu bezpośredniego. Należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, tj.: dystans min. 2 m/ osłona nosa i ust/
rękawiczki/ czas trwania kontaktu jak najkrótszy, max 10 minut - i przeprowadzić osoby/osobę do
wyznaczonego na terenie Konferencji punktu w postaci izolatki;

ii. zlecić szefowi Ochrony oraz pracownikom z obsługi Konferencji próbę uzyskania informacji o
lokalizacjach miejsc pobytu osoby z objawami sygnalizującymi możliwość zakażenia koronawirusem,
w czasie przebywania na terenie Konferencji;

iii. powiadomić o fakcie zaistnienia objawów sygnalizujących możliwość zakażenia koronawirusem
2019-nCoV https://www.gov.pl/web/psse-gdansk.

iv. w miarę możliwości oraz za zgodą danej osoby wykonać test w kierunku COVID-19, nie wymagający
wizyty w laboratorium medycznym.

7. Osobie chorej lub podejrzanej o zakażenie należy, jeśli jest to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu
własnemu i innych, udzielić pomocy w organizacji transportu do domu lub do lekarza, szpitalnego
oddziału zakaźnego, jeśli nie posiada własnego środka transportu. Osobę taką należy również
poinformować o konieczności skontaktowania się z lekarzem podstawowej opieki medycznej lub z
oddziałem zakaźnym szpitala, na odstawie Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych w
związku  z obowiązującym stanem epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

8. Jeśli doszło do zasłabnięcia lub widocznego pogorszenia stanu zdrowia osoby podejrzanej o zakażenie
lub chorej, konieczne może okazać się wezwanie pogotowia ratunkowego , co będzie wynikało z decyzji
osoby udzielającej pomocy.

9. W pomieszczeniu izolacji dostępne są: rękawiczki jednorazowe, maseczka osłaniająca nos i usta oraz
butelka wody pitnej. Osoba tam przebywająca (chora z objawami lub podejrzana o zakażenie)
zobowiązana jest bezwzględnie przebywać w maseczce i rękawiczkach w oczekiwaniu na transport
prywatny lub sanitarny, jeżeli taki zostanie wezwany, lub poprawę samopoczucia. Nie wolno jej
opuszczać izolatorium do czasu opuszczenia budynku.

10. W przypadku scenariusza opisanego powyżej należy po opuszczeniu pomieszczenia przez osobę
podejrzaną o zakażenie bezwzględnie powiadomić właściciela budynku - Lokalizacji, w celu oznaczenia i
odkażenia miejsca niebezpiecznego.

11. Zaleca się obywatelom Unii Europejskiej, którzy są w pełni zaszczepieni posiadanie EU Digital COVID
Certificate (Unijny Certyfikat Covid (UCC)) oraz posiadanie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ), natomiast obywatelom spoza Unii Europejskiej posiadanie dodatkowego
ubezpieczenia na wypadek leczenia.

VI. Postępowanie z osobami, które miały kontakt bezpośredni z osobą podejrzaną o zakażenie lub
zakażoną SARS-CoV-2

1. Za kontakt bliski uznaje się kontakt osoby zdiagnozowanej z objawami choroby COVID-19 z inną osobą w
odległości mniejszej niż 2 metry przez ponad 15 minut lub prowadzącej rozmowę w kontakcie bezpośrednim
(twarzą w twarz, podanie ręki) przez dłuższy czas z inną osobą.

2. Osoby z bliskiego kontaktu, które wskaże osoba chora, powiadamiane są przez Organizatora o
konieczności udania się do domów celem kilkudniowej samoobserwacji związanej z mogącym wystąpić
potencjalnym zakażeniem.

3. Listę osób, które powinny zostać skierowane na samoobserwację ustala osoba odpowiedzialna po stronie
Organizatora za bezpieczeństwo epidemiczne na terenie organizacji Konferencji.

4. W przypadku powzięcia informacji przez Organizatora o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 osoby,
która przebywała na Konferencji w ciągu 72 godzin przed rozpoznaniem, ustala się listę osób z bliskiego
kontaktu i postępuje identycznie jak w ust. 2.

https://www.gov.pl/web/psse-gdansk


5. Jeśli od wystąpienia pierwszych objawów do pozytywnego rozpoznania upłynęły więcej niż 72 godziny, a osoba
z pierwszymi objawami przebywała na Konferencji mogąc być zakażoną, postępuje się zgodnie z zaleceniami
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

6. Niezwłoczne telefoniczne lub mailowe zgłoszenie potwierdzonego zachorowania na COVID-19 obowiązuje
wszystkie osoby zatrudnione lub świadczące pracę na podstawie innych umów cywilno-prawnych. Zgłoszenia,
o którym mowa w zdaniu poprzednim należy dokonać do osoby odpowiedzialnej po stronie Organizatora za
bezpieczeństwo epidemiczne na terenie organizacji Konferencji.

VII. Postanowienia końcowe
1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Organizator
2. Do  przestrzegania  postanowień  niniejszej  procedury  zobowiązani  są  wszyscy uczestnicy Konferencji.
3. Za zapoznanie pracowników Organizatora, uczestników i partnerów Konferencji odpowiada Organizator.

Procedura może zostać rozesłana celem zapoznania się na znane Organizatorowi adres e-mail oraz
umieszczona na stronie internetowej Konferencji.

4. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji
sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Rozwiązania zostały opracowane w oparciu m.in. o.: Rozporządzenia Rady Ministrów na podstawie wytycznych
GIS i WHO wytycznych EEIA (Europejski Związek Przemysłu Targowego).


