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R E G U L A M I N  

ARENA GLIWICE/ARENA ON Line 
 

Arena Gliwice, jako obiekt użyteczności publicznej, prowadzi działalność, której celem 

jest organizacja imprez masowych, targów, spotkań biznesowych, konferencji i innych 

wydarzeń. W dobie epidemii koronawirusa Covid-19, zgodnie z wydanymi dyspozycjami 

Urzędów Państwowych, działalność ta jest w chwili obecnej w znacznym stopniu ograniczona. 

Brak jest zgody na prowadzenie imprez masowych oraz innych wydarzeń, w których to może 

dochodzić do kontaktowania się większej ilości osób. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom gości, w Arenie Gliwice rozpoczęto prowadzenie 

wydarzeń w formule OnLine. Postępowanie to ma na celu utrzymanie stałego kontaktu z 

gośćmi, a tym samym zapewnienie im rozrywki, poprzez organizowanie różnych aktywności : 

min. pokazów formy treningów różnych dyscyplin sportowych, koncertów muzycznych, 

programów dla dzieci, pokazów tańca, pokazów umiejętności sztuki barmańskiej i innych, 

które to będą relacjonowane na żywo na profilu Facebook oraz na kanale YouTube. 

Podczas przygotowań i organizacji wydarzeń należy podejmować szczególne środki 

ostrożności, poprzez odpowiednie zachowania, zmierzające do minimalizowania zaistnienia 

sytuacji , w których to mogłoby dojść do zarażenia się osób w nich uczestniczących.  

 

I. Zasady obowiązujące przy wejściu do obiektu  

 

Mając na względzie zapewnienie odpowiedniego komfortu pracy, osobom 

zaangażowanym przy produkcji każdego wydarzenia, zobowiązuje się pracowników Zespołu 

Arena Operator, jak również członków ekip technicznych oraz samych wykonawców, do 

przestrzegania niżej wymienionych zasad  

- wejście na teren obiektu odbywa się jedynie w wyznaczonych, stosownie oznakowanych 

miejscach  ( recepcja Ochrony, sala Imperium, hol C ) 
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- pracownik recepcji Ochrony obiektu, dokonuje sprawdzenia wyposażenia ochrony osobistej                

( rękawiczki i maseczka ochronna ), każdej osoby wchodzącej do Areny. Jeżeli osoba nie 

posiada środków ochrony osobistej, wówczas w miarę możliwości są one udostępnione przez 

pracownika recepcji Ochrony 

- pracownik recepcji Ochrony sprawdza stan psychofizyczny osób przybyłych do obiektu, 

dokonując również pomiaru temperatury ciała osoby wchodzącej 

- osoby wchodzące na teren obiektu, zobowiązane są do dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu 

dezynfekującego, udostępnionego w oznaczonych pojemnikach przy wejściach 

- pracownicy firm zewnętrznych, świadczących usługi serwisowe, naprawcze, na zlecenie i na 

rzecz Areny Operator, zobowiązani są do posiadania przy sobie rękawiczek i maseczki 

ochronnej, a także do okazania w recepcji Ochrony, aktualnej i podpisanej „Awizacji”, 

uprawniającej do wejścia na teren obiektu celem wykonania zleconych prac 

- wykonawcy / osoby występujące w poszczególnych dniach, w ramach programu Arena 

OnLine, wchodzą na teren obiektu po uzgodnieniach z Event Managerem, odpowiedzialnym 

za prawidłową realizację danego wydarzenia 

- w obszarze pomieszczenia recepcji Ochrony dopuszcza się przebywanie maksymalnie do 

trzech osób, poza pracownikiem recepcji, przy zachowaniu odpowiednich środków ochrony 

osobistej i odległości pomiędzy osobami 

 

 

 

II. Zasady poruszania się po obiekcie  

 W okresie trwania zagrożenia, w Arenie Gliwice większość obszarów i ciągów 

komunikacyjnych wyłączonych jest ze stałego ich użytkowania. Na potrzeby organizowanych 

wydarzeń w ramach programu Arena OnLine, wyznacza się konkretne powierzchnie                          

i pomieszczenia, z jednoczesnym wskazaniem ich przeznaczenia ( biuro, pomieszczenie 

reżyserki, pomieszczenie wykonawcy, szatnia, toalety, pokój socjalny itp. ). W celu 

zapewnienia prawidłowego poruszania się po obiekcie, wprowadza się następujące zasady. 
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- pracownicy Zespołu Arena Operator mogą poruszać się po całym obiekcie, celem dotarcia do 

swoich miejsc pracy ( pomieszczeń biurowych, itp. ), lub obszarów, które są prezentowane 

potencjalnym najemcom, organizatorom imprez, spotkań , itp. 

- pracownicy Zespołu Areny Operator zobowiązani są do ograniczenia do minimum, 

przychodzenia do obiektu i poruszania się po jego terenie 

- zezwala się pracownikom Zespołu na przebywanie w Arenie Gliwice, jedynie w 

uzasadnionych przypadkach tj. wykonywanie zaplanowanych lub zleconych czynności 

służbowych, udział w obsłudze wydarzeń i aktywności, w ramach Areny OnLine 

- należy zachować odległość 2 metrów, pomiędzy osobami przebywającymi w jednym 

pomieszczeniu lub przemieszczającymi się razem po obiekcie 

- członkowie ekipy technicznej oraz wykonawcy, prezenterzy danego wydarzenia, pozostają w 

stałym kontakcie z Event Managerem, który to dokonuje wszelkich ustaleń, w zakresie 

wskazania obszaru oraz dróg przemieszczania się osób, podczas prowadzenia czynności 

przygotowawczych, jak również podczas samego, trwającego wydarzenia 

- pracownicy firm zewnętrznych mogą poruszać się w obiekcie, w konkretnych, wyznaczonych 

obszarach, w których będą wykonywali prace serwisowe, wskazane w „Awizacjach” 

- jeżeli wymaga tego konieczność, to podczas przemieszczania się i/lub wykonywania prac, 

pracownikom firmy zewnętrznej towarzyszy wyznaczony pracownik Areny Operator/ 

pracownik Firmy Ochrony 

- każdy fakt wejścia do Areny Gliwice oraz wyjścia z obiektu,  pracowników firm zewnętrznych, 

odnotowywany jest przy stanowisku recepcji Ochrony, w elektronicznej książce służby  

 

III. Zasady higieny 

 

Wszystkie osoby przebywające w Arenie Gliwice, zobowiązane są do przestrzegania 

zasad higieny osobistej, a także podczas kontaktu z innymi osobami. Takie odpowiedzialne 

zachowanie prowadzi do uniknięcia sytuacji, ewentualnego zarażenia się osób, wirusem 

Covid-19 

- nie podawaj ręki podczas przywitania, nie całuj na powitanie 

- staraj się zachować dystans od drugiej osoby ( 2 metry ), gdyż wirus przenosi się drogą 

kropelkową 

- myj ręce mydłem przez 30 sekund zawsze : po przyjściu do pracy, przed jedzeniem, po 
skorzystaniu z toalety, po wydmuchaniu nosa, po kaszlu , kichaniu, gdy dotykałeś różnych 
przedmiotów podczas przemieszczania się po obiekcie 

- używaj środka do dezynfekcji, który zawiera co najmniej 60% alkoholu 
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- po użyciu jednorazowych chusteczek, od razu wyrzucaj je do kosza 

- jeżeli kichasz, zasłoń usta i nos przedramieniem, a nie dłonią 

- staraj się nie dotykać twarzy, a zwłaszcza ust i nosa 

- w miarę możliwości włączniki/wyłączniki światła, przyciski w windzie, klamki przy drzwiach 
naciskaj łokciem lub kostką zagiętego palca 

- przy użyciu środków dezynfekujących, czyść wszystkie, często dotykane powierzchnie w 

miejscu pracy ( klawiatura, blat i klamki )  

- po zdjęciu jednorazowych rękawiczek i maseczki ochronnej, z zachowaniem procedur i 
środków ostrożności, wrzuć je do oznaczonego pojemnika, przeznaczonego do zbierania 
odpadów zmieszanych, przeznaczonych do utylizacji 

- jeżeli zauważysz u siebie objawy, mogące świadczyć o zarażeniu się koronawirusem, NIE 

PRZYCHODŹ do pracy, a jednocześnie pilnie, telefonicznie skontaktuj się ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną i postępuj według przekazanych zaleceń 
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IV. Zapewnienie środków higieny w Arenie Gliwice 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego pracownikom zespołu 

Areny Operator, a także osobom przybyłym do obiektu Arena Gliwice, podejmuje się 

niezbędne działania, mające zapewnić komfort przebywania wszystkim osobom w obiekcie. 

Mając na uwadze powyższe, pracownicy serwisu sprzątającego, koordynator Zespołu Areny 

Operator, odpowiedzialny za obszar „sprzątanie” lub inne wyznaczone osoby Zespołu, 

zobowiązane są do wykonywania niżej wymienionych czynności 

- przy recepcji Ochrony oraz na głównych, uczęszczanych obecnie ciągach komunikacyjnych w 

obiekcie, umieścić informacje z zasadami higieny, obowiązującymi pracowników w czasie 

epidemii koronawirusa 

- w toaletach, w widocznych miejscach, umieścić informacje, dotyczące zasad skutecznego 

dbania o higienę poprzez prawidłowe mycie rąk 

- na bieżąco sprawdzać, a w przypadku konieczności uzupełniać przy wejściach do obiektu 

pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, pojemniki z zawartością rękawiczek i maseczek 

ochronnych 

- na bieżąco dokonywać sprawdzenia toalet, pod kątem stanu zawartości pojemników z 

mydłem oraz płynem do dezynfekcji rąk oraz ręczników jednorazowych 

- codziennie prowadzić dezynfekcję na użytkowanych ciągach komunikacyjnych w Arenie 

Gliwice ( dezynfekcja klamek, uchwytów anty-panik,  przycisków przy windach oraz w ich 

wnętrzu ) 

- w przypadku zauważenia porzuconych rękawiczek i maseczek ochronnych lub innych 

odpadów, niezwłocznie, przy zachowaniu środków ostrożności ( używając rękawiczek 

ochronnych ) podnieść je i umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady 
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V. Zasady postępowania w dniu eventowym 

  

W związku z prowadzonym programem Arena OnLine, w dobie trwającej epidemii 

koronawirusa, w Arenie Gliwice obowiązują zasady postępowania, higieny i poruszania się 

podczas codziennego funkcjonowania obiektu. Należy jednak mieć na szczególnym względzie  

aby w należyty i staranny sposób mogło dojść do przygotowań, a następnie realizacji 

zaplanowanych wydarzeń, relacjonowanych dla naszych gości w przekazie na żywo. Wobec 

powyższego wprowadza się do stosowania niżej wymienione zasady. 

- pracownik Firmy Ochrony / Zespołu Areny Operator, ze szczególną starannością dokonuje 

sprawdzenia obiektu, pod kątem jego szczelności i zabezpieczenia, przed wejściem osób 

nieuprawnionych ( min. wejścia i hol C, hol Małej Areny, sala Imperium, wejście B ) 

- na potrzeby organizowanych wydarzeń i prowadzonych aktywności, umożliwia się w razie 

konieczności korzystanie z parkingu technicznego T3  

- w razie konieczności przewiezienia, wniesienia sprzętu o większych gabarytach, na potrzeby 

organizowanych wydarzeń, umożliwia się otwarcie i wykorzystanie w tym celu wejścia „B” 

- Event Manager pozostaje w stałym kontakcie z członkami ekipy technicznej wydarzenia              

i wykonawcą, co ma na celu zapewnienie prawidłowego toku całego przedsięwzięcia 

- pracownik Firmy Ochrony / Event Manager, przekazuje zasady postępowania i wskazuje 

drogę ewakuacji, przybyłym ekipom  i/lub wykonawcom 

- w pomieszczeniu „Reżyserki” dopuszcza się przebywanie jedynie osób bezpośrednio 

zaangażowanych w produkcję wydarzenia, nie więcej jednak niż sześć osób, przy zachowaniu 

niezbędnych środków ostrożności, celem zapewnienia odpowiednich i komfortowych 

warunków pracy 

- osoby przebywające w pomieszczeniu „Reżyserki” zobowiązane są do noszenia środków 

higieny osobistej w postaci maseczek i rękawiczek ochronnych oraz do zachowania odległości 

pomiędzy sobą , aby zminimalizować możliwość ewentualnego zarażenia  

- wszystkie osoby przebywające w obiekcie Arena Gliwice, zobowiązane są w dniu wydarzenia 

do tego, aby nie przemieszczać się w miejscu przygotowywania i prowadzenia poszczególnych 

aktywności, przekazywanych w formule OnLine : na 30 minut przed rozpoczęciem, w trakcie 

oraz do 30 minut po zakończeniu relacji 

- po zakończeniu wydarzenia, pracownik recepcji Ochrony zobowiązany jest do 

przeprowadzenia kontroli obszaru, w którym prowadzono relację, mając na uwadze 

zabezpieczenie szczelności obiektu, sprawdzenie poszczególnych ciągów komunikacyjnych i 

pomieszczeń, pod kątem przebywania w nich osób nieuprawnionych 
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VI. Postanowienia końcowe 

- osoby, które nie będą akceptowały zasad Regulaminu, nie zostaną wpuszczone do Areny 

Gliwice. 

- osoby, które nie będą przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu, zostaną wezwane do 

opuszczenia obiektu Arena Gliwice. 

- powyższy Regulamin i zasady postępowania w nim określone, wchodzą w życie z dniem 

zatwierdzenia dokumentu i pozostają aktualne, aż do odwołania. 

 

 

Z A T W I E R D Z I Ł : 

                                                                                                                z up. Zarządu Arena Operator Sp. z o.o. 

DYREKTOR DZIAŁU OPERACYJNEGO                                                                                                                                           

      Robert Rajchel                                                                                                    


