REGULAMIN
Procedury przy organizacji XV Festiwalu Muzyki Oratoryjnej MUSICA
SACROMONTANA 2020 Gostyń – Święta Góra, w trakcie epidemii wirusa
SARS-CoV-2 w Polsce
Spis treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.
Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.
Zasady organizacji widowni.
Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
uczestnika lub obsługi wydarzenia.

1.

Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
1) Powołanie przez organizatora wydarzenia 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.
2) Zapewnienie dodatkowych procedur dla osób pracujących przy realizacji
wydarzenia:
a) zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia (tzw. tracking
pracowników);
b) obowiązkowe maseczki/przyłbice u wszystkich pracowników i kontraktorów,
szczególnie mających kontakt z publicznością;
c) dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu;
d) w szatniach i toaletach dostępne środki do dezynfekcji;
e) wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do
dezynfekcji;
j) opracowanie odpowiednich zapisów do umów z kontrahentami i pracownikami
na umowę zlecenie/dzieło (np. klauzula RODO dotycząca udostępniania danych
GIS, oświadczenie o stanie zdrowia);

2.

Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.
1) Artyści zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w
momencie przystąpienia do pracy.
2) Przygotowanie w pierwszej kolejności wydarzeń artystycznych w kameralnej
obsadzie, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia prób w dużych salach z
zachowaniem wymaganego dystansu.
3) Przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z dostosowaniem odległości
1,5 metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe.
4) Regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów
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3.

Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.
1) Organizatorzy wydarzeń powinni dokonać aktualizacji swoich regulaminów pod
kątem wprowadzenia do nich dodatkowych zapisów w zakresie bezpieczeństwa
epidemicznego:
a) obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w materiały ochrony
osobistej;
b) złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy
wejściu na imprezę, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest
osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym.
2) Uczestnicy muszą zostać poinformowani z wyprzedzeniem:
a) o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww.
regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;
b) o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i
bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
3) 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.

4.

Zasady organizacji widowni.
1) Udział widzów w koncercie jest dopuszczalny pod warunkiem:
a) zakrywania ust i nosa przez widzów;
b) udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc
2) Na terenie wydarzenia zaleca się rozmieszczenie środków do dezynfekcji oraz tablic
informacyjnych przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania
dystansu min. 1,5 metra.
3) Procedura wejścia i wyjścia publiczności:
a) wyposażenie organizatorów w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki,
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;
4) Rozejście się publiczności:
a) sprawne wypuszczanie grupami/sekcjami, w miarę możliwości wypuszczanie
najpierw osób starszych;
b) udostępnienie największej możliwej liczby wyjść;
c) kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę imprezy.

5.

Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia:
1) Wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu
imprezy
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2) Zachowanie higieny stref dla publiczności oraz zaplecza powinno uwzględniać,
środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy
6. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARSCoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.
1) Organizatorzy mają obowiązek udostępnić oświadczenia uczestników i
pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
2) Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do
osób, które miały kontakt z zakażonym.

Załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)

Instrukcja mycia rąk,
Instrukcja dezynfekcji rąk,
Instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki,
Instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek,
Instrukcja gospodarowania odpadami.
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Załącznik nr 1 – Instrukcja mycia rąk
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Załącznik nr 2 – Instrukcja dezynfekcji rąk
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Załącznik nr 3 – Instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki
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Załącznik nr 4 – Instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek
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Załącznik nr 5 – Instrukcja gospodarowania odpadami

Wyciąg z Wytycznych Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego
w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń
koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę
COVID-19 (w czasie trwania pandemii/ epidemii)
Informacje ogólne
W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na
COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne
dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń
koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19
(w czasie trwania pandemii/epidemii).
Odpady wytworzone przez osoby zdrowe,takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki,
rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w
celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być
wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
Wyjaśnienie pojęć
Kwarantanna –odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu
zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
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.
Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki
zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu
minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronowirusa:
odpady powinnybyć segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło,
metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
b) maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być
uprzednio zebrane w workach, którepo zawiązaniu wrzucane sądo pojemnika/worka na
odpady zmieszane.
a)
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