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Ograniczenia i nakazy obowiązujące gości / uczestników 

Rodzaj 
wydarzenia 

Ilość osób / 
udostępnionych 
miejsc 

Obowiązek 
zakrywania 
ust i nosa 

Obowiązek 
dezynfekcji 
rąk 

Strefa 
gastronomiczna  

Obowiązek 
zachowania 
odległości 
między 
osobami 

Obowiązek 
zakrywania ust i 
nosa  

Funkcjonowanie 
codzienne Areny 
Gliwice 

Nie dotyczy TAK TAK Nie dotyczy 1,5 m 

Arena OnLine Nie dotyczy TAK TAK Nie dotyczy 1,5 m 
Nagrania i 
produkcje TV 

nie więcej niż 
50% liczby miejsc, 
co drugie miejsce 

na widowni w 
rzędach 

naprzemiennie 

TAK TAK TAK – do 
momentu 

zajęcia miejsca 
do konsumpcji 

1,5 m 

Targi 1 osoba / 2,5m 2 TAK TAK TAK – do 
momentu 

zajęcia miejsca 
do konsumpcji 

1,5 m 

Spotkania B2B, 
konferencje, 
kongresy 

1 osoba / 2,5m 2 TAK TAK TAK – do 
momentu 

zajęcia miejsca 
do konsumpcji 

1,5 m 

Wydarzenia 
plenerowe 

1 osoba / 5m 2 TAK TAK TAK – do 
momentu 

zajęcia miejsca 
do konsumpcji 

1,5 m 

Wydarzenia 
widowiskowo – 
artystyczne, 
sportowe 

nie więcej niż 
50% liczby miejsc, 
co drugie miejsce 

na widowni w 
rzędach 

naprzemiennie 

TAK TAK TAK – do 
momentu 

zajęcia miejsca 
do konsumpcji 

1,5 m 

Kino nie więcej niż 
50% liczby miejsc, 
co drugie miejsce 

na widowni w 
rzędach 

naprzemiennie 

TAK TAK TAK – do 
momentu 

zajęcia miejsca 
do konsumpcji 

1,5 m 

Wesela, 
przyjęcia 
okolicznościowe 

do 150 osób NIE TAK NIE 1,5 m / osoby 
stojące w 

kolejkach ( 
wejście, strefa 

gastronomiczna  
Zwiedzanie 
Areny – 
wycieczki 

Wg ustaleń TAK TAK Nie dotyczy 1,5 m 

Ścianka 
wspinaczkowa 

1 osoba / 7m 2 NIE TAK Nie dotyczy 1,5 m 
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Ograniczenia i nakazy obowiązujące pracowników / obsługę/ organizatora 

Rodzaj wydarzenia Obowiązek 
zakrywania ust i 
nosa 

Obowiązek 
dezynfekcji 
rąk 

Strefa gastronomiczna  Obowiązek 
zachowania 
odległości 
między 
osobami 

Obowiązek 
zapewnienia 
zespołu 
medycznego 

Obowiązek zakrywania 
ust i nosa  

Funkcjonowanie 
codzienne Areny 
Gliwice 

NIE / chyba, że 
wykonuje 

czynności z 
klientem 

TAK Nie dotyczy 1,5 m NIE 

Arena OnLine NIE / chyba, że 
wykonuje 

czynności z 
klientem 

TAK Nie dotyczy 1,5 m NIE 

Nagrania i 
produkcje TV 

NIE / chyba, że 
wykonuje 

czynności z 
klientem 

TAK TAK – do momentu 
zajęcia miejsca do 

konsumpcji 

1,5 m NIE 

Targi TAK TAK TAK – do momentu 
zajęcia miejsca do 

konsumpcji 

1,5 m TAK 

Spotkania B2B, 
konferencje, 
kongresy 

TAK TAK TAK – do momentu 
zajęcia miejsca do 

konsumpcji 

1,5 m NIE 

Wydarzenia 
plenerowe 

TAK TAK TAK – do momentu 
zajęcia miejsca do 

konsumpcji 

1,5 m NIE 

Wydarzenia 
widowiskowo – 
artystyczne, 
sportowe 

TAK TAK TAK – do momentu 
zajęcia miejsca do 

konsumpcji 

1,5 m NIE 

Kino TAK TAK TAK – do momentu 
zajęcia miejsca do 

konsumpcji 

1,5 m NIE 

Wesela, przyjęcia 
okolicznościowe 

TAK TAK NIE dotyczy 1,5 m NIE 

Zwiedzanie Areny - 
wycieczki 

TAK TAK Nie dotyczy 1,5 m NIE 

Ścianka 
wspinaczkowa 

TAK TAK Nie dotyczy 1,5 m NIE 
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Opracowano na podstawie: 
 
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
2. Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2 w Polsce  (https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-
organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-
2-w-polsce) 

3. Wytycznych organizacji imprez w obiektach wielofunkcyjnych w trakcie epidemii SARS-
CoV-2 w Polsce.  (https://www.gov.pl/web/rozwoj/obiekty-wielofunkcyjne) 

4. Wytycznych dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce 
(https://www.gov.pl/web/rozwoj/targi) 

5. Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w 
trakcie epidemii SARS-CoV-2  (https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-
szkolenia-konferencje-i-kongres) 
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Rozdział 7 Bezpieczeństwo w kontekście organizacji wydarzeń plenerowych  
 

W Arenie Gliwice, będącej obiektem użyteczności publicznej, istnieje wiele możliwości, aby w 
pełni wykorzystać potencjał budynku oraz terenu zewnętrznego. Arena jest przystosowana i 
odpowiada wszelkim wymogom, pozwalającym na organizowanie min. Organizację wydarzeń 
plenerowych. 
Podczas przygotowań, a także w trakcie samych spotkań / wydarzeń,  zobowiązuje się wszystkie 
osoby zaangażowane w ich organizację, lub będące ich uczestnikami do stosowania i 
przestrzegania niżej określonych zasad.    

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób biorących udział w tychże wydarzeniach, wprowadza 
się następujące zasady 

 

Zasady obowiązujące przy wejściu na teren imprezy 
 

 Wstęp na teren imprezy odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu, zaproszenia, 
lub nie odpłatnie jeśli stanowi tak regulamin 

 Każdy z uczestników imprezy ma obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego jego 
stanu zdrowia, lub stanu zdrowia osób które znajdują się pod jego opieką, stanowiący 
załącznik nr.1 

 Każdy z uczestników ma obowiązek zakrywania ust i nosa podczas wstępu na teren 
imprezy, a także podczas przemieszczania się na wyznaczonym terenie 

 Każdy z uczestników ma obowiązek dezynfekowania rąk podczas wejścia na teren 
imprezy 

 

Zasady postępowania w dniu eventowym 
 

W celu zapewniania przestrzegania zasad opracowanych w niniejszych procedurach, 
organizator powołuje koordynatora ds. zdrowotnych. 

Do zadań koordynatora ds. zdrowotnych należy : 

 Dbanie o przestrzeganie zasad ujętych w niniejszych procedurach, regulaminie imprezy 
oraz rządowych wytycznych 

 Utrzymywanie kontaktu z przedstawicielem powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej  w Gliwicach 

 Potwierdzenia oraz kontroli dezynfekcji udostępnionych pomieszczeń oraz powierzchni 

 

 Teren udostępniony publiczności jest terenem wygrodzonym przy pomocy płotków 
lekkich lub ciężkich (papieskich) 
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 Miejsca wyznaczone dla publiczności zachowują odległość co najmniej 2 metrów od 
sceny, a w przypadku występów wokalnych – co najmniej 6 metrów 

 Miejsca siedzące usytuowane są z zachowaniem odległości co najmniej  2 m  - nie 
dotyczy osób zamieszkujących ze sobą, lub znajdujących się pod opieką rodziców, 
opiekunów prawnych lub przewodników. 

 Wejścia na teren imprezy plenerowej zachowują szerokość co najmniej 1,5 m  
 Przy wejściu na teren imprezy plenerowej umieszcza się dozowniki z płynem 

dezynfekującym do rąk, oraz informacje o obowiązku zakrywania ust i nosa, oraz 
zachowania dystansu społecznego 

 Kolejkowanie osób wchodzących na teren imprezy odbywa się za pomocą znaków 
poziomych lub pionowych z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 m  

Osoby powołane przez organizatora do zapewnianie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy mają 
obowiązek stosowania się do wytycznych ujętych w niniejszych procedurach, regulaminie 
imprezy oraz rządowych wytycznych, a w szczególności do : 

 Obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek lub przyłbic 
 Noszenia rękawiczek jednorazowych  
 W miarę możliwości zachowania dystansu 1,5 m od innych pracowników zabezpieczenia 

oraz uczestników imprezy 
 Dezynfekcji rąk po każdym kontakcie z przedmiotami należącymi do uczestników 

imprezy 
 Zwracania uwagi na zachowanie odpowiednich dystansów między uczestnikami imprezy 

Organizator imprez plenerowych zapewnia uczestnikom imprez odpowiednią liczbę toalet.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i umożliwienie bezpiecznego korzystania z udostępnionych 
powierzchni wprowadza się następujące zasady: 

 Pomieszczenia oraz powierzchnie przeznaczone dla uczestników imprez powinny być 
zdezynfekowane przed udostępnieniem ich publiczności 

 W trakcie trwania imprezy powierzchnie te powinny być regularnie dezynfekowane z 
częstotliwością co najmniej raz na godzinę 

 Serwis sprzątający zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zdezynfekowania 
udostępnionych powierzchni na liście stanowiącej załącznik nr 1  

 Serwis sprzątający, zobowiązany jest do uzupełniania pojemników z płynem do 
dezynfekcji rąk umieszczonych przy wejściach oraz w toaletach 

Przed udostępnieniem powierzchni uczestnikom, zostają one zdezynfekowane przy użyciu 
środków dezynfekujących, będących na wyposażeniu obiektu. Wietrzenie obiektu oraz 
wentylacja obiektu odbywa się na podstawie wytycznych Narodowego Instytutu Zdrowia 
Określonych w Zaleceniach dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z 
przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-
klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych. 
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Zasady higieny 
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego pracownikom zespołu Areny 
Operator, członkom zespołu Organizatora, a także uczestnikom , 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 inna wyznaczona osoba, zobowiązane są do 
wykonania niżej wymienionych czynności 

 Przy wejściach oraz na głównych, uczęszczanych ciągach komunikacyjnych w obiekcie, 
umieścić informacje z zasadami higieny, obowiązującymi w czasie epidemii 
koronawirusa 

 W toaletach, w widocznych miejscach, umieścić informacje, dotyczące zasad 
skutecznego dbania o higienę poprzez prawidłowe mycie rąk, prawidłowe 
dezynfekowanie rąk 

 Na bieżąco dokonywać sprawdzenia toalet, pod kątem stanu zawartości pojemników z 
mydłem oraz płynem do dezynfekcji rąk oraz ręczników jednorazowych 

 W ogólnodostępnych toaletach, w widocznych miejscach, umieścić informacje o 
zachowaniu odległości 1,5 metra  

 Zwiększyć częstotliwość sprzątania i dezynfekcji ogólnodostępnych toalet 
 W miarę możliwości pozostawić otwarte na stałe, główne drzwi prowadzące do 

ogólnodostępnych toalet ( aby zapewnić bezdotykowe wejście ) 
 Kontrolować dostęp do ogólnodostępnych toalet, tak aby liczba osób w toaletach 

odpowiadała liczbie udostępnionych kabin / pisuarów 
 Po każdym spotkaniu / wydarzeniu, przy użyciu odpowiednich środków czyszczących 

przeprowadzić kompleksowe sprzątanie pomieszczenia oraz dezynfekcję elementów 
sprzętu udostępnionego uczestnikom ( krzesła, stoliki, flipcharty, ławki, itp. ) 

 Regularnie ( w razie konieczności kilka razy dziennie, nie rzadziej niż co godzinę ) 
dokonać czyszczenia powierzchni wspólnych, które dotykane są przez uczestników 
spotkania / wydarzenia ( toalety, windy, klamki, poręcze, blaty stolików, oparcia krzeseł, 
przyciski, uchwyty, itp. ) 

 Codziennie prowadzić dezynfekcję na użytkowanych ciągach komunikacyjnych w Arenie 
Gliwice ( dezynfekcja klamek, poręczy, uchwytów anty-panik,  przycisków przy windach 
oraz w ich wnętrzu ) 

 W przypadku gdy osoba będzie wykazywała widoczne symptomy zarażenia ( kaszel, 
trudności z oddychaniem ), nie zostanie wpuszczona na teren obiektu ( zostanie 
odprowadzona do pomieszczenia izolacji ) 

 Organizator zobowiązany jest prowadzić tracking pracowników- w przypadku 
potwierdzenia zakażenia jednej z osób przebywających na terenie areny Gliwice w 
danym okresie, dane zgromadzone przez organizatora powinny być przekazane do 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach. 

 Organizator może również gromadzić dane uczestników imprez . 
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 Dane o których mowa w punkcie wyżej, organizator przechowuje przez okres co 
najmniej 2 tygodni 

Zasady żywienia 
 

W okresie trwających imprez plenerowych 
w Arenie Gliwice prowadzona będzie 
działalność gastronomiczna. Członkowie 
zespołu świadczącego usługi 
gastronomiczne, będą posiadali aktualne, 
wymagane przez Sanepid zaświadczenia 
lekarskie. Sprzedaż artykułów 
spożywczych odbywać się będzie z 
zachowaniem niżej wymienionych zasad.  

 Do pracy przystępują osoby, które 
to zostały poddane pomiarowi 
temperatury ciała i nie wykazują 
żadnych objawów chorobowych ( kaszel, duszności, gorączka ) 

 Pracownicy zespołu gastronomii, zobowiązani są do stosowania środków ochrony 
osobistej w postaci maseczek, lub przyłbic ochronnych oraz rękawiczek jednorazowych 

 Dla gości i uczestników imprezy udostępnia się kioski w holu przy wejściu A wraz z 
ogródkiem  na poziomie 1 Areny Gliwice oraz mobilną przyczepę gastronomiczną. 

 Kioski i przyczepa działają na podstawie zgody, wydanej przez Powiatową Stację 
Sanitarno- Epidemiologiczną w Gliwicach 

 Działalność kiosku i przyczepy 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, używanie płynów dezynfekcyjnych do 
stanowisk pracy, opakowań, sprzętu kuchennego. 

 Przed wejściem do strefy gastronomicznej tj. strefy przyjmowania zamówień i wydawania 
posiłków i napojów, należy użyć środka dezynfekującego do rąk  

 Osoby oczekujące w kolejce na złożenie zamówienia, powinny zachować 1,5 metrowe 
odstępy od siebie 

 Serwowanie posiłków oraz napojów, odbywać się będzie bezpośrednio przez obsługę 
 Wydawanie posiłków ciepłych tj. zapiekanki, hot dogi, kiełbaski, panini, odbywa się w 

jednorazowych opakowaniach 
 Napoje wydawane są wyłącznie w zamkniętych opakowaniach 
 Piwo wydawane jest w opakowaniach jednorazowych lub eko kubkach 
 Uczestnicy mogą spożywać posiłki, na terenie obiektu, jedynie przy zachowaniu 

odpowiedniej odległości ( 1,5 metra pomiędzy stolikami, stołami lub miejscami do 
siedzenia ) 

 Po wykorzystaniu miejsca do spożycia posiłku, przez gościa odwiedzającego targi, obsługa 
dokonuje dezynfekcji mebli ( stolik, krzesło, stół, lada ) 
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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 i na udostępnionych terenach zewnętrznych, 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 
 

Na potrzeby mających się odbywać wydarzeń w Arenie Gliwice udostępnia się różne 
pomieszczenia i obszary. W czasie epidemii należy zadbać o to, aby wyodrębnić pomieszczenie 
izolacji, przeznaczone dla osób, które w trakcie pobytu w Arenie Gliwice będą wykazywały 
objawy chorobowe, wskazujące na możliwość zarażenia wirusem Covid-19. Wyznacza się niżej 
wymienione  pomieszczenia. 

• E – przy holu „E”  
• B – depozyt  

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. 

W każdym z wymienionych pomieszczeń należy  
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 Umieścić w widocznym miejscu wykaz, zawierający numery telefonów do Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej, służb medycznych oraz innych instytucji, które należy 
powiadomić, w przypadku ujawnienia osoby z podejrzeniem zarażenia wirusem Covid-
19 

 Każde z pomieszczeń należy wyposażyć w niezbędne środki ochrony ( mydło w płynie, 
płyn do dezynfekcji rąk, maseczki lub przyłbice ochronne, rękawiczki jednorazowe, 
kombinezony ochronne, płyn do dezynfekcji powierzchni ) 

 Kategorycznie zabrania się przebywania w pomieszczeniach izolacji innych osób, poza 
osobą / osobami doprowadzonymi, które wykazują objawy chorobowe zarażenia 
wirusem Covid-19 

 

 

 

Zarządzenie 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. 

 Ustalić, jakie objawy zarażenia występują u danej osoby  
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 Niezwłocznie, o fakcie podejrzenia zarażenia osoby wirusem Covid-19, poinformować 
osobę wyznaczoną przez organizatora, która podejmie dalsze działania, zgodnie z 
wypracowanymi procedurami  

 Przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności ( po ubraniu kombinezonu 
ochronnego, rękawiczek, maseczki ochronnej i przyłbicy ), przeprowadzić osobę z 
podejrzeniem zarażenia wirusem Covid-19, do wyznaczonego pomieszczenia izolacji B 
lub E 

 Niezwłocznie poinformować o ujawnionym fakcie zarażenia, następujące instytucje : 
Pogotowie Ratunkowe, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach, 
Centrum Ratownictwa Gliwice, Komenda Miejska Policji w Gliwicach 

 Ustalić obszar, w którym osoba przebywała w momencie pojawienia się oznak 
zachorowania 

 Ustalić dane osób, z którymi kontakt miała osoba, u której wystąpiły objawy chorobowe, 
wskazujące na prawdopodobieństwo zarażenia wirusem Covid-19 

 Przekazać osobę przybyłym pracownikom Pogotowia Ratunkowego 
 Postępować według zaleceń, przybyłych na miejsce pracowników Pogotowia 

Ratunkowego oraz pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
 W uzgodnieniu z Organizatorem, podjąć decyzję o ewentualnym przerwaniu targów i 

wyprowadzić z zagrożonego obszaru osoby tam przebywające 
 Przy użyciu środków dezynfekujących przeprowadzić dezynfekcję pomieszczeń, obszaru, 

w którym to przebywała osoba z objawami zarażenia ( serwis sprzątający ) 
 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 

 


