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GLIWICE
Organizacja imprez i wydarzeń, zgodnie z wymogami i
zaleceniami w ramach walki z epidemią koronawirusa
Covid-19
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Ograniczenia i nakazy obowiązujące gości / uczestników
Rodzaj
wydarzenia

Funkcjonowanie
codzienne Areny
Gliwice
Arena OnLine
Nagrania i
produkcje TV

Targi

Spotkania B2B,
konferencje,
kongresy
Wydarzenia
plenerowe
Wydarzenia
widowiskowo –
artystyczne,
sportowe
Kino

Wesela,
przyjęcia
okolicznościowe
Zwiedzanie
Areny –
wycieczki
Ścianka
wspinaczkowa

Ilość osób /
udostępnionych
miejsc

Obowiązek Obowiązek
zakrywania dezynfekcji
ust i nosa
rąk

Strefa
gastronomiczna
Obowiązek
zakrywania ust i
nosa
Nie dotyczy

Obowiązek
zachowania
odległości
między
osobami
1,5 m

Nie dotyczy

TAK

TAK

Nie dotyczy
nie więcej niż
50% liczby miejsc,
co drugie miejsce
na widowni w
rzędach
naprzemiennie
1 osoba / 2,5m 2

TAK
TAK

TAK
TAK

Nie dotyczy
TAK – do
momentu
zajęcia miejsca
do konsumpcji

1,5 m
1,5 m

TAK

TAK

1,5 m

1 osoba / 2,5m 2

TAK

TAK

1 osoba / 5m 2

TAK

TAK

nie więcej niż
50% liczby miejsc,
co drugie miejsce
na widowni w
rzędach
naprzemiennie
nie więcej niż
50% liczby miejsc,
co drugie miejsce
na widowni w
rzędach
naprzemiennie
do 150 osób

TAK

TAK

TAK – do
momentu
zajęcia miejsca
do konsumpcji
TAK – do
momentu
zajęcia miejsca
do konsumpcji
TAK – do
momentu
zajęcia miejsca
do konsumpcji
TAK – do
momentu
zajęcia miejsca
do konsumpcji

TAK

TAK

TAK – do
momentu
zajęcia miejsca
do konsumpcji

1,5 m

NIE

TAK

NIE

Wg ustaleń

TAK

TAK

Nie dotyczy

1,5 m / osoby
stojące w
kolejkach (
wejście, strefa
gastronomiczna
1,5 m

1 osoba / 7m 2

NIE

TAK

Nie dotyczy

1,5 m

1,5 m

1,5 m

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

NIE / chyba, że
wykonuje
czynności z
klientem
NIE / chyba, że
wykonuje
czynności z
klientem
NIE / chyba, że
wykonuje
czynności z
klientem
TAK

TAK

Spotkania B2B,
konferencje,
kongresy
Wydarzenia
plenerowe

TAK

TAK

TAK

TAK

Wydarzenia
widowiskowo –
artystyczne,
sportowe
Kino

TAK

TAK

TAK

TAK

Wesela, przyjęcia
okolicznościowe
Zwiedzanie Areny wycieczki
Ścianka
wspinaczkowa

TAK

Funkcjonowanie
codzienne Areny
Gliwice
Arena OnLine

Nagrania i
produkcje TV
Targi

Obowiązek
zapewnienia
zespołu
medycznego

Nie dotyczy

Obowiązek
zachowania
odległości
między
osobami
1,5 m

TAK

Nie dotyczy

1,5 m

NIE

TAK

TAK – do momentu
zajęcia miejsca do
konsumpcji

1,5 m

NIE

TAK

TAK – do momentu
zajęcia miejsca do
konsumpcji
TAK – do momentu
zajęcia miejsca do
konsumpcji
TAK – do momentu
zajęcia miejsca do
konsumpcji
TAK – do momentu
zajęcia miejsca do
konsumpcji

1,5 m

TAK

1,5 m

NIE

1,5 m

NIE

1,5 m

NIE

1,5 m

NIE

TAK

TAK – do momentu
zajęcia miejsca do
konsumpcji
NIE dotyczy

1,5 m

NIE

TAK

TAK

Nie dotyczy

1,5 m

NIE

TAK

TAK

Nie dotyczy

1,5 m

NIE

Obowiązek zakrywania
ust i nosa

NIE
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Opracowano na podstawie:
1.
2.

3.
4.
5.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii
wirusa SARS-CoV-2 w Polsce (https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dlaorganizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov2-w-polsce)
Wytycznych organizacji imprez w obiektach wielofunkcyjnych w trakcie epidemii SARSCoV-2 w Polsce. (https://www.gov.pl/web/rozwoj/obiekty-wielofunkcyjne)
Wytycznych dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce
(https://www.gov.pl/web/rozwoj/targi)
Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w
trakcie epidemii SARS-CoV-2 (https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesoweszkolenia-konferencje-i-kongres)

Aktualizacja na dzień 8.08.2020

88

Rozdział 11 Bezpieczeństwo w kontekście zwiedzania Areny Gliwice
Zasady obowiązujące przy wejściu do obiektu
Aby uniknąć sytuacji ewentualnego wystąpienia zagrożenia, zarażenia wirusem Covid-19, należy
dążyć do ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście do obiektu. Do realizacji tego
przedsięwzięcia przyczyni się sprzedaż biletów i przesyłanie zaproszeń w formie online. Takie
postępowanie doprowadzi do tego, że kontakt z gościem przybyłym w dniu zwiedzania,
ograniczony zostanie do minimum. Pozwoli to również na wstępną weryfikację ilości osób
zainteresowanych wydarzeniem.
Podczas zwiedzania Areny Gliwice goście zobowiązani są do przestrzegania i zastosowania się
do niżej wskazanych postanowień.
















Wejściem do obiektu, przeznaczonym dla odwiedzających jest wejście A,
Należy wyodrębnić obszar wejścia i wyjścia z obiektu, w taki sposób aby powierzchnie te
nie przenikały się
Należy wytyczyć drogi i kierunki wejścia, w taki sposób, aby zachować odległość 1,5
metra, pomiędzy osobami oczekującymi na wejście, co pozwoli zminimalizować
możliwość ewentualnego zarażenia
Każdy z przybyłych gości, przed wejściem do obiektu, zobowiązany jest poddać się
czynności zmierzenia temperatury ciała ( jeżeli takie będą wytyczne GIS )
Pomiaru temperatury ciała, dokona pracownik obsługi/ochrony, przy użyciu termometru
bezdotykowego
W przypadku pomiaru, wskazującego na stan gorączkowy, osoba nie zostanie
wpuszczona do obiektu ( zostanie poinformowana o konieczności skontaktowania się ze
stacją sanitarno-epidemiologiczną )
W przypadku gdy osoba będzie wykazywała widoczne symptomy zarażenia (kaszel,
trudności z oddychaniem ), nie zostanie wpuszczona na teren obiektu (zostanie
poinformowana o konieczności skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną
Po zmierzeniu temperatury, pracownik obsługi/ochrony, dokona sprawdzenia
zaproszenia lub biletu wstępu, uprawniającego do wejścia na teren Arenie Gliwice
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
Zwiedzający zobowiązane są do posiadania i noszenia środków higieny osobistej w
postaci maseczek i rękawiczek ochronnych ( jeżeli będą tego wymagały przepisy GIS )
oraz do obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu
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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 zwiedzania, gościom biorącym udział
w zwiedzaniu, udostępnia się powierzchnie wedle, ściśle zaplanowanej wcześniej trasy.
W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa, zwiedzający zobowiązani są do:





Przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu
Wykonywania poleceń przewodnika
Unikania kontaktu z powierzchniami (klamki, włączniki światła, itp.)
Zaopatrzenia się w środki higieny osobistej w postaci maseczek lub przyłbic

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 Covid19
 Nie podawaj ręki podczas przywitania, nie całuj na powitanie
 staraj się zachować dystans od drugiej osoby ( 1,5 metra ), 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
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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, 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 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
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Podczas codziennego funkcjonowania Areny Gliwice, a także w przypadku udostępnienia
obiektu zwiedzającym, 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”, „2”, oraz „3”, 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

Zarządzenie Kryzysowe
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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 wydarzenia 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
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