Regulamin podwórza Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie.
Zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID 19.

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie podwórza Biblioteki Publicznej i
Centrum Animacji Kultury im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie
w ramach Festiwalu Kultur, miejsc, ludzi, smaków.
pn. „Cały Świat w Krainie 100 Jezior”
Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia oraz dodatkowe procedury dla
osób pracujących podczas realizacji wydarzenia
•
Zebranie danych kontaktowych do obsługi wydarzenia oraz artystów (tzw.
tracking pracowników i artystów);
•
Obowiązkowa osłona nosa i ust – maseczki/przyłbice u wszystkich
pracowników
i
kontraktorów,
szczególnie
mających
kontakt
z publicznością;
•
Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników
(rekomendowane są 2 metry);
•
Dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren imprezy i wyjściu, a także
regularna dezynfekcja dłoni podczas trwania wydarzenia;
•
Podczas kaszlu i kichania zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub
chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć
ręce;
•
Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się
pracownicy oraz uczestnicy wydarzenia, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia
leżaków, stoliki;
•

W szatniach oraz toaletach dostępne będą środki do dezynfekcji.

Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji
podejrzenia zakażenia i instruktaż pracowników obsługujących wydarzenie.
Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich zalecimy tam gdzie jest to
możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów.

Polityka prywatności dla uczestników wydarzenia:
1. Otrzymanie wejściówki.
2. Zebranie danych trackingowych wraz z akceptacją regulaminu RODO
i oświadczeniem, że jeżeli wystąpią u uczestnika objawy choroby nie
weźmie udziału w wydarzeniach i poinformuje o tym Organizatora. Dane
uczestnika wydarzenia będą przechowywane u Organizatora przez okres
2 tygodni i udostępnione Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i
służbom porządkowym w razie zagrożenia i potwierdzenia zakażenia
wirusem SARS-CoV-2.
3. Przy wejściu na wydarzenie każdy uczestnik zostanie wylegitymowany
i na tej podstawie po odebraniu wejściówki będzie upoważniony do wejścia
na teren wydarzenia.

Zapewnienie bezpieczeństwa publiczności na podwórzu BPiCAK podczas
trwania wydarzenia:
1.
Złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy
wejściu na wydarzenie lub przy odbiorze wejściówki na wydarzenie, że uczestnik
według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
2.
Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem na wydarzenie i na
terenie podwórza BPiCAK informacji o maksymalnej liczbie gości mogących
jednocześnie przebywać w danej części podwórza.
3.
Kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę wydarzenia, w tym
wypadku przez pracowników wydzielonych przez dyrektor BPiCAK.
4.
Udział publiczności w wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem
zakrywania ust i nosa lub zachowaniu dwumetrowego dystansu.
5.

Wyraźne wydzielenie terenu wydarzenia.

6.
Na terenie wydarzenia zostaną rozmieszczone środki do dezynfekcji oraz
tablice informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczek, instrukcji
dezynfekcji rąk i zachowania dystansu. Środki dezynfekujące dostępne będą w

toaletach, przy wejściu i wyjściu z terenu wydarzenia oraz na terenie wydarzenia
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.
7.
Oznaczenie dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony
osobistej oraz pojemniki na odpady zwykłe (opakowania po jedzeniu, napojach).
8.
Sprzątanie i dezynfekcja toalet przenośnych ze zwiększoną częstotliwością,
minimum raz na godzinę.
9.
Sprzątanie strefy gastronomicznej – zastosowanie specjalnych środków
dezynfekujących, zwiększona częstotliwość odkażania oraz dostępność płynów
do dezynfekcji w strefie konsumpcji - obowiązkowa. Rozstawienie leżaków oraz
stolików w strefie gastronomicznej w odpowiedniej odległości z uwzględnieniem
zasad reżimu restauracyjnego.

Procedura wejścia i wyjścia publiczności:

1. Wyposażenie pracowników ochrony oraz biletera w odpowiednie środki
ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk).
2. Ustawienie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów.
3. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu na teren
wydarzenia, bramy otwarte na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.
4. Kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę wydarzenia oraz
sprawne wypuszczanie uczestników wydarzenia poza teren imprezy.

