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 STREFA ZIELONA STREFA ZÓŁTA STREFA CZERWONA 
KONGRESY I TARGI 
 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA 
 1 OSOBA NA 2,5 m2 

 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA 
 1 OSOBA NA 4 m2 

 
 

ZAKAZ 

WYDARZENIA 
SPORTOWE 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA 
 1,5 m DYSTANSU 
 MAX. 50% MIEJSC DLA 

PUBLICZNOŚCI 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA 
 1,5 m DYSTANSU MAX. 25% 

MIEJSC DLA PUBLICZNOŚCI 
 CO CZWARTE MIEJSCE W 

RZĘDACH NAPRZEMIENNIE  
 

 
 
 
 

BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI 

CENTRA FITNESS – 
TANIEC 

 ZACHOWANIE ODLEGŁOŚCI 1,5 
m OD INNCYH OSÓB 

 JEŚLI SĄ WIDZOWIE TO MAX. 
50% MIEJSC 

 

 1 OSOBA NA 7 m2 
 1,5 m DYSTANSU 
 JEŚLI SĄ WIDZOWIE TO MAX. 

25% MIEJSC 
 

 1 OSOBA NA 10 m2 

 BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI 

WYDARZENIA 
KULTURALNE W 
POMIESZCZENIACH 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA 
 1,5 m DYSTANSU  
 MAX. 50% MIEJSC DLA 

PUBLICZNOŚCI 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA 
 1,5 m DYSTANSU  
 MAX. 25% MIEJSC DLA 

PUBLICZNOŚCI 
 CO CZWARTE MIEJSCE NA 

WIDOWNI 
 

 
 
 

ZAKAZ 

WYDARZENIA 
KULTURALNE NA 
OTWARTEJ 
PRZESTRZENI 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA 
 1 OSOBA NA 5 m2 
 1,5 m DYSTANSU 

 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA 
 1,5 m DYSTANSU 
 DO 100 OSÓB 

 
 

ZAKAZ 

KINA  DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA 
 1,5 m DYSTANSU  
 MAX. 50% MIEJSC DLA 

PUBLICZNOŚCI 
 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA 
 1,5 m DYSTANSU  
 MAX. 25% MIEJSC DLA 

PUBLICZNOŚCI 
 CO CZWARTE MIEJSCE NA 

WIDOWNI 
 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA 
 1,5 m DYSTANSU  
 MAX. 25% MIEJSC DLA WIDZÓW 
 

WESELA I 
UROCZYSTOŚCI 
RODZINNE 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 BEZ MASECZEK 
 DO 100 OSÓB 
 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 BEZ MASECZEK 
 DO 75 OSÓB 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 BEZ MASECZEK 
 DO 50 OSÓB 

INNE IMPREZY, 
SPOTKANIA 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA 
 DO 150 OSÓB 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA 
 DO 100 OSÓB 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA 
 DO 50 OSÓB 

GASTRONOMIA  DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA DO MOMENTU ZAJĘCIA 
MIEJSCA PRZY STOLIKU 

 OBSŁUGA CAŁY CZAS ZAKRYWA 
USTA I NOS 

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA DO MOMENTU ZAJĘCIA 
MIEJSCA PRZY STOLIKU 

 1 OSOBA NA 4 m2 
 OBSŁUGA CAŁY CZAS ZAKRYWA 

USTA I NOS  

 DEZYNFEKCJA RĄK 
 OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I 

NOSA DO MOMENTU ZAJĘCIA 
MIEJSCA PRZY STOLIKU 

 1 OSOBA NA 4 m2 
 OBSŁUGA CAŁY CZAS ZAKRYWA 

USTA I NOS  
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Opracowano na podstawie: 
 
1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 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 1 Wprowadzenie  
 
Arena Gliwice jest obiektem użyteczności publicznej, dostosowanym przede wszystkim do 

organizowania imprez masowych o charakterze widowiskowo-sportowym. Spełnia również 
wymogi, niezbędne do wykorzystania pomieszczeń i obszarów, na potrzeby organizacji 
konferencji, spotkań biznesowych, kongresów, a także produkcji telewizyjnych. To jeden z 
największych i najnowocześniejszych obiektów tego rodzaju w Polsce. Funkcjonowanie 
poszczególnych obszarów obiektu należy planować w oparciu o: 

 funkcjonowanie codzienne obiektu, w tym organizację stałych aktywności i dostępnych 
powierzchni (np. ścianka wspinaczkowa, bieganie w Arenie, grupy wycieczkowe, prace 
biura zespołu), 

 funkcjonowanie obiektu podczas organizacji imprez i spotkań biznesowych B2B/B2C, 
 funkcjonowanie obiektu podczas organizacji imprez dużych i imprez masowych.  

 
Należy zaznaczyć, że charakter prowadzonych przedsięwzięć przez zespół Areny Operator, 

organizację wielu, różnego rodzaju imprez w tym samym czasie, powoduje wzajemne 
przenikanie opracowanych procedur i zasad postępowania. Proces organizacji wydarzeń w 
Arenie Gliwice jest realizowany w następujących fazach:  

 Kontraktowanie – negocjacje i sprzedaż, 
 Planowanie, przygotowanie i realizacja usług,  
 Rozliczenie i podsumowanie realizacji usług. 

 
Priorytetem Operatora obiektu jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi klientów, gości, 

widzów, uczestników imprez. Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie sposobu 
postępowania i zasad, do których stosowania zobowiązane są wszystkie osoby biorące w 
jakikolwiek sposób udział w organizacji wydarzenia, lub też są jego uczestnikami. Zasady te 
zostały opracowane i odnoszą się do sytuacji zagrożenia epidemicznego, gdzie w szczególności 
kładzie się nacisk na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla osób 
uczestniczących w poszczególnych wydarzeniach 
 

Celem wdrażanych procedur jest:  

 zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników oraz 
pracowników obsługujących wydarzenia. 

 minimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników, pracowników oraz dostawców. 
 ograniczenie liczby osób przebywających na terenie wydarzeń w danym przedziale 

czasowym. 
 kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego. 

 

Dokument ten jest dokumentem uzupełniającym obowiązujące dotychczas regulaminy oraz 
Strategię Funkcjonowania Obiektu i w taki sposób należy go rozpatrywać. 
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Rozdział 2 Bezpieczeństwo w kontekście codziennego funkcjonowania Areny 
Gliwice  
 
Zasady obowiązujące przy wejściu do obiektu  
 

Wstęp na teren obiektu Arena Gliwice w czasie codziennego funkcjonowania mają : 

 Pracownicy Arena Operator Sp. z o.o. : 
o mające uzasadniony interes wstępu do obiektu podyktowany jego 

funkcjonowaniem lub przygotowaniem prac albo dokumentów wynikających z 
podpisanych umów lub obowiązków pracowniczych;  

 Pracownicy firm serwisowych i partnerskich Areny Gliwice: 
o Prowadzący prace lub świadczące usługi na podstawie podpisanych umów z 

zarządcą obiektu; 
 Pracownicy serwisów technicznych  : 

o Prowadzący prace serwisowe na zlecenie Areny Operator. 
 Goście umówieni na spotkania z przedstawicielami Zarządcy 
 Najemcy – na podstawie zawartych umów z Areną Operator 
 Klienci najemców na podstawie ważnego karnetu lub biletu wstępu 
 Goście najemców na zasadach określonych w umowie najmu  

 

Wstęp na teren obiektu odbywa się na podstawie : 

 
 Ważnego identyfikatora wydanego przez zarządcę obiektu ; 
 Awizacji prac – dotyczy serwisów technicznych; 
 Zaanonsowania przez Dyrektora działu lub koordynatora serwisu na elektroniczną 

pocztę służbową : ochrona@arenagliwice.com – dotyczy firm partnerskich oraz 
serwisów. 
 

Wejście do obiektu, ewidencja wejść i wyjść 

 
 Wejście do obiektu odbywa się przez portiernie zlokalizowaną w części biurowej Areny 

Gliwice  
 Fakt wejścia na obiekt, osoba pełniąca dyżur pracowniczy, odnotowuje w książce 

ewidencji wejść/wyjść 
 Ewidencji wejścia na obiekt oraz jego opuszczenia nie stosuje się dla pracowników 

Zarządcy 
 Pracownik ochrony dokonuje wpisu w książce wejść i wyjść uwzględniając: 

o Datę i godzinę wejścia 
o Firmę 
o Cel wejścia 
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o Obszar  
o Datę i godzinę wyjścia 
o Nr ID 

 Dla pracowników działu technicznego dopuszczę się możliwość wejścia na obiekt 
poprzez inne wejście niż portiernia pod warunkiem zachowania wszystkich zasad 
bezpieczeństwa funkcjonowania obiektu. 
 
 

Ograniczenia ilościowe i zasady bezpieczeństwa 

 
 Pracownicy Zarządcy obiektu – nie stosuje się ograniczeń ilościowych ; 
 Pracownicy firm serwisowych i partnerskich – zostają określone przez koordynatora 

serwisu lub opiekuna firmy partnerskiej; 
 Pracownicy serwisów technicznych- zostają określone przez wydającego zezwolenie na 

przeprowadzenie prac ze strony Zarządcy. 
 Pracownik recepcji Ochrony obiektu, dokonuje sprawdzenia wyposażenia ochrony 

osobistej ( maseczka lub przyłbica 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 maseczki ochronnej, a 
także do okazania w recepcji Ochrony, aktualnej i podpisanej „Awizacji”, uprawniającej 
do wejścia na teren obiektu celem wykonania zleconych prac 

 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 
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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 codziennego funkcjonowania zespołu 
Areny Gliwice, 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. 

 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 

 należy zachować odległość 1,5 metra, 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  
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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 ( 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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Zasady postępowania w dniu eventowym  
Zasady postępowania dla poszczególnych typów wydarzeń zostały określone w dalszej części 
dokumentu, uwzględniające : 

 Organizację projektu Arena Online 
 Organizację nagrań i produkcji telewizyjnych 
 Organizację wydarzeń targowych 
 Organizację wydarzeń konferencyjnych, kongresów, spotkań B2B 
 Organizację wydarzeń plenerowych 
 Organizację wydarzeń artystyczno-rozrywkowych oraz sportowych 
 Organizację kina – projekcji filmowych 
 Organizacji wesel oraz innych przyjęć okolicznościowych 
 Organizację zwiedzania Areny Gliwice  

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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Postępowanie w przypadku ujawnienia osoby z objawami zachorowania 
 

Podczas codziennego funkcjonowania Areny Gliwice, 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 
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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. 

 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,  

 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 

 

 


