
Bezpieczeństwo w kontekście organizacji nagrań i produkcji telewizyjnych  

 

Arena Gliwice jest obiektem użyteczności publicznej. Powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz 

budynku wykorzystywane są między innymi do organizacji imprez masowych, targów, 

spotkań biznesowych, konferencji i innych wydarzeń. Istnieje również możliwość 

wykorzystania obiektu do realizacji produkcji filmowych, programowych, nagrywanych na 

potrzeby telewizji.  

Główną zasadą przy organizowaniu i podejmowaniu nowych wyzwań w czasie trwającej 

epidemii koronawirusa Covid-19, jest kierowanie się i postępowanie według ściśle 

określonych wytycznych. Odpowiedzialne zachowania członków zespołów, biorących udział 

w realizacji danego przedsięwzięcia, pozwalają na zminimalizowanie ewentualnego ryzyka 

zagrożenia, zarażenia się wirusem Covid-19. 

W trakcie okresu przygotowań, podczas samej realizacji nagrywania programu, a także przy 

pracach demontażowych, zobowiązuje się wszystkie osoby zaangażowane w każdym z 

etapów produkcji telewizyjnej, do stosowania i przestrzegania zasad określonych w 

niniejszym dokumencie.   

 

Zasady obowiązujące przy wejściu do obiektu  

 

Na potrzeby realizowanej produkcji telewizyjnej, w Arenie Gliwice wyznacza się odrębne 

wejścia, przeznaczone odpowiednio dla pracowników zespołu Arena Operator, 

przedstawicieli Organizatora, członków ekipy telewizyjnej, członków ekip technicznych 

Organizatora, osób występujących oraz dla widzów, a także wyznacza się pomieszczenia 

izolacji ( zgodnie ze wskazaniami na planie graficznym ).  

➢ Biuro - wejście „Biuro Arena Operator” – pracownicy Zespołu Arena Operator, 

➢ T1-A  - wejście „brama A – parking T1” -  Organizator, pracownicy ekipy telewizyjnej, 

członkowie zespołów obsługi technicznej Organizatora, uczestnicy 

➢ T2-B - wejście „brama B – parking T2” – w razie konieczności dostępne dla 

Organizatora, ekipy telewizyjnej, członków zespołów technicznych, dostawców 

sprzętu, itp. 

➢ A - wejście „A” – od strony placu głównego Areny Gliwice – osoby posiadające 

zaproszenie lub bilet wstępu, ze wskazaniem dnia i godziny nagrania 

➢ E – hol „E” – pomieszczenie izolacji dla osób pracujących w obszarze Poziomu „0”, 

które wykazują objawy chorobowe, zarażenia wirusem Covid-19 

➢ B – depozyt – pomieszczenie izolacji dla widzów i osób wykonujących swoje 

obowiązki w obszarze Poziomu „1”, wykazujących symptomy zarażenia wirusem 

Covid-19 



W obszarze kontroli, przy każdym z wymienionych wejść,  dopuszcza się przebywanie takiej 

ilości osób, która pozwoli na zachowanie odległości około 2 metrów, pomiędzy 

przemieszczającymi się lub znajdującymi się tam osobami. 

W pomieszczeniach izolacji przebywają tylko i wyłącznie osoby doprowadzone, wykazujące 

objawy zarażenia wirusem Covid-19, gdzie oczekują na przyjazd pracowników Pogotowia 

Ratunkowego oraz oczekują na decyzje podejmowane przez pracowników Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, co do dalszego postępowania. 

 

 



 

 

Przy każdym z wejść, pracownicy obsługi/ochrony, zobowiązani są, przy zachowaniu 

szczególnych środków ostrożności, do postępowania według niżej określonych zasad.  

• Pracownik obsługi/ochrony, przy użyciu termometru bezdotykowego, dokonuje 

pomiaru temperatury ciała, każdej osoby, która zamierza wejść na teren obiektu 

• Pracownik obsługi/ochrony dokonuje sprawdzenia, weryfikacji i zasadności wejścia 

osób na teren obiektu ( posiadanie stosownej akredytacji, zaproszenia, biletu wstępu 

) 

• Pracownik obsługi/ochrony zwraca uwagę na stan psychofizyczny osób przybyłych do 

obiektu,  

• Pracownik obsługi/ochrony obiektu, sprawdza wyposażenie w środki ochrony 

osobistej                ( rękawiczki i maseczka ochronna ), każdej osoby wchodzącej do 

Areny.  

• Przy każdym wejściu znajduje się punkt ze środkami ochrony osobistej w postaci 

maseczek i rękawiczek jednorazowych ( dostępne w razie konieczności dla przybyłych 

osób ) 

• Osoby wchodzące na teren obiektu, zobowiązane są do dezynfekcji rąk, przy użyciu 

płynu dezynfekującego, udostępnionego w oznaczonych pojemnikach przy każdym z 

wejść 

W dniach realizacji nagrań programu, przy udziale publiczności, zaproszeni goście 

zobowiązani są do przestrzegania i zastosowania się do niżej wskazanych postanowień.  

• wejściem do obiektu, przeznaczonym dla publiczności jest wejście A,  

• każdy z przybyłych gości, przed wejściem do obiektu, zobowiązany jest poddać się 

czynności zmierzenia temperatury ciała 

• pomiaru temperatury ciała, dokona pracownik obsługi/ochrony, przy użyciu 

termometru bezdotykowego 

• w przypadku pomiaru, wskazującego na stan gorączkowy, osoba nie zostanie 

wpuszczona do obiektu ( osoba zostanie odprowadzona do pomieszczenia izolacji ) 

• w przypadku gdy osoba będzie wykazywała widoczne symptomy zarażenia ( kaszel, 

trudności z oddychaniem ), nie zostanie wpuszczona na teren obiektu ( zostanie 

odprowadzona do pomieszczenia izolacji ) 

• po zmierzeniu temperatury, pracownik obsługi/ochrony dokona sprawdzenia 

zaproszenia lub biletu wstępu, uprawniającego do wejścia na teren Areny Gliwice i 

uczestnictwa w nagraniu programu 

• osoba, która nie będzie posiadała zaproszenia lub ważnego biletu wstępu, nie 

zostanie wpuszczona do obiektu 

• osoba, której stan psychofizyczny będzie wskazywał, iż może znajdować się pod 

wyraźnym wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków, nie zostanie 

wpuszczona do obiektu 



 

 

 

Zasady poruszania się po obiekcie  

 

Wszystkie osoby biorące udział w zaplanowanych czynnościach, niezbędnych do prawidłowej 

realizacji programu, zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych poniżej: 

• Ograniczać do niezbędnego minimum, kontakt z innymi osobami, przebywającymi na 

terenie Areny Gliwice, a szczególnie w obszarze produkcji  

• Przekazywanie niezbędnych informacji oraz ustaleń, ograniczyć do rozmów przy 

wykorzystaniu telefonów komórkowych lub radiotelefonów przenośnych 

• Wszelkie dokumenty przesyłać drogą elektroniczną, unikając przekazywania ich 

pomiędzy osobami w formie papierowej  

• Pracownicy zespołu Arena Operator oraz członkowie zespołów Organizatora 

zobowiązani są do ograniczenia poruszania się po obiekcie, jedynie w obszarach, w 

których to mają do wykonania konkretne, zaplanowane czynności  

• Podczas wykonywania prac, zachować odległość około 2 metrów od pozostałych 

osób, z jednoczesnym dbaniem o bezpieczeństwo, poprzez zakrycie ust i nosa 

maseczką ochronną oraz założenie rękawiczek ochronnych 

• Organizator, a także członkowie ekipy technicznej, 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 trwających nagrań 

Zaproszeni goście oraz widzowie zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych 

poniżej: 

• Osoby uczestniczące w nagraniu, zobowiązane są do posiadania i noszenia środków 

higieny osobistej w postaci maseczek i rękawiczek ochronnych oraz do zachowania 

odległości około 2 metrów od innych uczestników, aby zminimalizować możliwość 

ewentualnego zarażenia  

• Widzowie, podczas trwających nagrań, mogą zajmować jedynie wskazane im miejsca 

siedzące, wyznaczone wcześniej przez organizatora 

• Zabrania się widzom samowolnego zajmowania innych miejsc, poza wcześniej 

wyznaczonymi i wskazanymi, lub przemieszczania się po obiekcie i w obszarze 

realizowanego nagrania bez uzasadnionej przyczyny 

 

 

 

 



 

 

 

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 
✓ 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 

 



 

 

 

              

 



Ponadto w czasie realizacji produkcji telewizyjnych : 

• Organizator, a także członkowie ekipy technicznej, 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 trwających nagrań 

• w każdym dniu, po zakończeniu nagrań, Event Manager pozostaje w kontakcie z 

osobą odpowiedzialną w zakresie sprzątania, której przekazuje informacje o 

wykorzystanych powierzchniach i obszarach, które należy doprowadzić do porządku i 

poddać dezynfekcji 

 

 

Zasady żywienia podczas trwania produkcji 

 

W okresie trwających prac przygotowawczych, 

nagrań produkcji telewizyjnej oraz podczas 

demontaży, w Arenie Gliwice prowadzona 

będzie forma żywienia zbiorowego. 

Wydawanie i spożywanie posiłków odbywać 

się będzie w zorganizowanej na ten cel 

stołówce, usytuowanej na poziomie 2 , obiektu 

Arena Gliwice.  

➢ Produkcja żywności odbywa się w pomieszczeniach kuchennych znajdujących się na 

terenie Areny Gliwice, na poziomie 2. 

➢ Pomieszczenia kuchenne działają na postawie zgody wydanej przez Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach. 

➢ W kuchni pracują wyłącznie osoby zdrowe, posiadające wymagane przez Sanepid 

zaświadczenia lekarskie. 

➢ Do pracy przystępują osoby, które zostały poddane przed podjęciem pracy pomiarowi 

temperatury ciała i nie mają gorączki. 

➢ Działalność kuchni odbywa się w oparciu o wprowadzone dobre praktyki sanitarne 

tzw. HACCP co m.in. oznacza bieżące monitorowanie procesu produkcji posiłków, a 

także dodatkowe szczególne środki ostrożności, poprzez środki ochrony osobistej tj. 

maseczki, częste mycie rąk, płyny dezynfekcyjne do stanowisk pracy, opakowań, 

sprzętu kuchennego, naczyń kuchennych. 

➢ Naczynia stołowe i sztućce, zostaną poddane myciu w zmywarkach, przy użyciu 

detergentu, w temperaturze powyżej 60 stopni C. 

➢ Kelnerzy wydający produkty, podlegają szczególnym środkom ostrożności i poza w/w 

punktami zobowiązani są nosić rękawiczki jednorazowe oraz przyłbice ochronne. 

➢ Osoby stojące w kolejce, przed strefą powinny zachować 2-metrowe odstępy od 

siebie. W utrzymaniu odpowiedniego dystansu pomogą umieszczone na podłodze 

linie. 

➢ Wejście do strefy odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego identyfikatora. 



➢ Spożywanie posiłków możliwe jest w strefie stołówki tzw. strefie gastronomicznej na 

poziomie 2, w której maksymalnie w jednym czasie może przebywać 12 osób, z 

zachowaniem 2 metrowych odstępów od siebie. 

➢ Przed wejściem do strefy restauracyjnej tj. strefy wydawania posiłków, należy użyć do 

rąk środka dezynfekcyjnego. 

➢ Posiłki podawane są przez kelnerów na talerzu lub wydawane przez kucharza w 

formie bufetowej. 

➢ Napoje wydawane są wyłącznie w zamkniętych opakowaniach. 

➢ Po konsumpcji, kelner dokonuje dezynfekcji stołu i poręczy krzesła. 

Podczas dni, kiedy to realizowane będą nagrania z udziałem publiczności oraz zaproszonych 

gości, na terenie Areny Gliwice, prowadzona będzie sprzedaż artykułów spożywczych, z 

zachowaniem niżej wymienionych zasad.  

➢ Dla publiczności udostępnia się kiosk nr 5 w holu przy wejściu A, na poziomie 1 Areny 

Gliwice. 

➢ Kiosk działa na postawie zgody wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno- 

Epidemiologiczną w Gliwicach 

➢ W kiosku pracują wyłącznie osoby zdrowe, posiadające wymagane przez Sanepid 

zaświadczenia lekarskie. 

➢ Do pracy przystępują osoby, które zostały poddane przed podjęciem pracy pomiarowi 

temperatury ciała i nie mają gorączki. 

➢ Działalność kiosku odbywa się w oparciu o wprowadzone dobre praktyki sanitarne 

tzw. HACCP co m.in. oznacza bieżące monitorowanie procesu produkcji posiłków, a 

także dodatkowe szczególne środki ostrożności poprzez środki ochrony osobistej tj. 

maseczki, częstsze mycie rąk, płyny dezynfekcyjne do stanowisk pracy, opakowań, 

sprzętu kuchennego. 

➢ Osoby wydające produkty podlegają szczególnym środkom ostrożności i poza w/w 

punktami zobowiązane są nosić rękawiczki jednorazowe oraz przyłbice ochronne. 

➢ Osoby stojące w kolejce, powinny zachować 2-metrowe odstępy od siebie. W 

utrzymaniu odpowiedniego dystansu pomogą umieszczone na podłodze linie. 

➢ Przed wejściem do strefy gastronomicznej tj strefy przyjmowania zamówień i 

wydawania posiłków, należy użyć do rąk środka dezynfekcyjnego. 

➢ Płatność za sprzedaż posiłków i napojów odbywa się wyłącznie poprzez użycie kart 

debetowych i kredytowych Visa i Master Card, bezstykowych (cashless) 

➢ Wydawanie posiłków ciepłych tj. zapiekanki, hot dogi, kiełbaski, panini odbywa się w 

opakowaniach jednorazowych. 

➢ Napoje wydawane są wyłącznie w zamkniętych opakowaniach. 

 

 

 

 



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 

 



Postępowanie w przypadku ujawnienia osoby z objawami zachorowania 

 

Niezależnie od etapu trwającej produkcji telewizyjnej, nie można wykluczyć sytuacji, 

ewentualnego wystąpienia u osoby/osób przebywających na terenie obiektu, objawów 

zarażenia wirusem Covid-19. Po uzyskaniu informacji o podejrzeniu zachorowania, należy 

niezwłocznie podjąć niżej wymienione czynności : 

• Ustalić, jakie objawy zarażenia występują u danej osoby  

• Przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności ( po ubraniu kombinezonu 

ochronnego, rękawiczek, maseczki ochronnej i przyłbicy ), przeprowadzić osobę z 

podejrzeniem zarażenia wirusem Covid-19, do pomieszczenia izolacji 

• Osoby przebywające w  obszarze Poziomu „0”, doprowadzamy do pomieszczenia 

izolacji oznaczonego symbolem „E” 

• Osoby przebywające w  obszarze Poziomu „1”, doprowadzamy do pomieszczenia 

izolacji oznaczonego symbolem „B” 

• Niezwłoczne poinformowanie o zaistniałym przypadku Pogotowia Ratunkowego oraz 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

• Przekazanie osoby przybyłym pracownikom Pogotowia Ratunkowego 

• Dalsze postępowanie według zaleceń przybyłych pracowników Pogotowia 

Ratunkowego oraz pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

 

 

 



Zarządzanie kryzysowe  

 

Mając na względzie współpracę z Instytucjami i służbami państwowymi, zasadnym jest 

wdrożenie procedury informowania o planowanych realizacjach i wydarzeniach, mających 

odbywać się na terenie Areny Gliwice. W przekazywanej korespondencji zawarte będą 

informacje dotyczące daty, godziny, rodzaju wydarzenia, wskazania obszaru, w którym 

odbędzie się dane wydarzenie oraz ilość osób uczestniczących. W przypadku wystąpienia 

sytuacji kryzysowej, związanej bezpośrednio z ujawnieniem osoby wykazującej symptomy 

zarażenia wirusem Covid-19 ( wysoka temperatura, kaszel, trudności z oddychaniem ), należy 

postępować według schematu i procedur, które to będą minimalizowały zagrożenie 

rozprzestrzeniania się wirusa. 

• Niezwłoczne odizolowanie osoby z objawami zarażenia, poprzez odprowadzenie jej 

do wyznaczonego pomieszczenia izolacji B lub E 

• Poinformowanie o ujawnionym fakcie zarażenia, następujących instytucji : Pogotowie 

Ratunkowe, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach, Centrum 

Ratownictwa Gliwice, Komenda Miejska Policji w Gliwicach 

• Ustalenie obszaru, w którym osoba przebywała w momencie pojawienia się oznak 

zachorowania 

• Ustalenie danych osób, które miały kontakt z osobą, u której wystąpiły objawy 

zarażenia wirusem Covid-19 

• W uzgodnieniu z Organizatorem, przerwanie etapu produkcji i wyprowadzenie z 

zagrożonego obszaru osób tam przebywających  

• Przy użyciu środków dezynfekujących przeprowadzenie dezynfekcji obszaru, w 

którym to przebywała osoba z objawami zarażenia 

• Wykonać polecenia i zalecenia pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz 

innych uprawnionych służb i organów w zakresie dalszego postępowania z osobą, u 

której wystąpiły objawy zarażenia, a także z osobami, które miały kontakt z osobą 

zarażoną 

Numery telefonów : 

Pogotowie Ratunkowe      999 lub 112 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach – telefony alarmowe Koronawirus 

666 227 205                                  

882 456 230                                   

32 338 05 10                               

32 338 05 11     (całodobowo) 

Centrum Ratownictwa Gliwice 32 231 98 76     

(całodobowo) 

Komenda Miejska Policji w Gliwicach 997 lub 112 

 



 

 


