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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  

 

 



 

Aktualizacja na dzień 09.10.2020 
 

2 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aktualizacja na dzień 09.10.2020 
 

6 

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 8 Bezpieczeństwo w kontekście organizacji wydarzeń widowiskowo-
artystycznych, sportowych 
 

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. imprez sportowych, 
koncertów oraz innych wydarzeń o charakterze artystycznym 
W trwającej obecnie sytuacji epidemii, gdzie istnieje możliwość zarażenia Covid-19, zasadnym 
jest kierowanie się i postępowanie według ściśle określonych wytycznych, co zmierzać ma do 
zminimalizowania ewentualnego ryzyka zarażenia się wirusem Covid-19. 

Podczas przygotowań, a także w trakcie samych 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 do obiektu  
 

Wstęp na teren imprez organizowanych w obiekcie Widowiskowo-Sportowym Arena Gliwice 
odbywa się na podstawie: 

• Ważnego biletu 
• Ważnego zaproszenia 
• Wstępu wolnego – jeśli taki został przyjęty dla danej imprezy 

 

Wstęp na teren imprezy możliwy jest po okazaniu biletu oraz dokumentu tożsamości  w celu 
potwierdzenia danych zawartych na bilecie 

Każdy z uczestników imprez organizowanych na terenie Areny Gliwice zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów prawa oraz regulaminów obowiązujących na terenie Areny, a w 
szczególności do : 

• Regulaminu obiektu 
• Regulaminu imprezy masowej  
• Regulaminu imprezy 

Niestosowanie się do ww. przepisów skutkować będzie odmową wstępu lub wezwaniem do 
opuszczenia terenu na którym organizowana jest impreza 

Każdy z uczestników przed wejściem na teren obiektu zobowiązany jest do : 

• Poddania się kontroli temperatury ciała ( jeżeli będą wymagały tego przepisy ) 
• Dezynfekcji rąk  
• Założenia środków ochrony osobistej w postaci maseczki lub przyłbicy  
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• Przestrzegania minimalnych odległości pomiędzy uczestnikami zgodnie z 
rządowymi wytycznymi oraz wytycznymi ujętymi w regulaminach 
obowiązujących w czasie imprezy 

• Poddania się kontroli odzieży wierzchniej i bagażu podręcznego 

 

Wyposażanie w środki ochronne pracowników służb informacyjnych i porządkowych 

Firma zakontraktowana do zabezpieczenia imprezy masowej/niemasowej zobowiązana jest do : 

• Wyposażenia pracowników służby informacyjnej i porządkowej w maseczki 
ochronne/przyłbice w ilości niezbędnej do rzetelnego wykonywania swoich 
obowiązków służbowych oraz dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych osób 

• Wyposażenia pracowników służby informacyjnej i porządkowej w rękawiczki 
ochronne w ilości niezbędnej do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków 
służbowych oraz dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych osób 

• Wyposażenia pracowników służby informacyjnej i porządkowej w środki 
dezynfekujące służące do dezynfekcji sprzętu własnego oraz rąk  

• Zapewnienie przy każdym wejściu co najmniej 2 szt. Termometrów 
bezdotykowych w przypadku konieczności pomiaru  temperatury ciała widzów 

 

 

 

Zasady kontroli sanitarnej  

Każdy z uczestników imprezy masowej/niemasowej oraz służby biorące udział w jej 
zabezpieczeniu zobowiązane są do poddania się kontroli sanitarnej która polega na : 

• Pomiarze temperatury ciała za pomocą kamer termowizyjnych lub pomiarze 
temperatury ciała za pomocą termometrów bezdotykowych lub pomiarze 
temperatury ciała za pomocą czujników zbliżeniowych – jeżeli będą wymagały 
tego przepisy  

• Dezynfekcji rąk 
• Sprawdzenia wyposażenia w środki ochrony osobistej w postaci 

maseczek/przyłbic  

 

 Osoby odmawiające poddania się kontroli sanitarnej nie zostaną wpuszczone na teren 
obiektu 

 Osoba u której wskazania ( kamery termowizyjne, czujniki zbliżeniowe ) temperatury 
ciała przekraczają przyjęte normy, zostanie poddana dodatkowej kontroli z użyciem 
termometru bezdotykowego 
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 Osoba u której badanie termometrem bezdotykowym wykazało podwyższoną 
temperaturę ciała, w celu uniknięcia błędu sprzętowego, może zostać ponownie 
poddana kontroli z zachowaniem 3 minutowego odstępu czasu 

 Osoba u której kolejne  badanie termometrem bezdotykowym wykazało podwyższoną 
temperaturę ciała w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 nie zostanie 
wpuszczona na teren obiektu 

 Kontrolę termometrem bezdotykowym przeprowadzają członkowie służby 
informacyjnej/porządkowej z zachowaniem szczególnych środków ostrożności 

 Osobom które nie posiadają ze sobą środków ochrony osobistej mogą one zostać, w 
miarę możliwości,  udostępnione przez organizatora imprezy lub zarządcę obiektu  

Zasady kontroli odzieży wierzchniej i bagażu podręcznego uczestników imprez masowych 

 

 Każdy z uczestników imprezy masowej oraz niemasowej , jeśli stanowi tak regulamin, 
zobowiązany jest poddać się kontroli odzieży wierzchniej i bagażu podręcznego 

 Na terenie imprez organizowanych w Arenie Gliwice, obowiązuje zakaz wnoszenia 
bagażu podręcznego, którego rozmiary przekraczają  rozmiary kartki formatu A4 

 Osoba poddawana kontroli odzieży wierzchniej oraz bagażu podręcznego, zobowiązana 
jest do opróżnienia kieszeni, otwarcia bagażu i umieszczenia wszystkich przedmiotów 
we wskazanym pojemniku lub umieszczenia ich we wskazanym miejscu, do okazania 
zawartości 

 Kontrola rzeczy wyłożonych do pojemnika/wskazanego miejsca odbywa się w obecności 
osoby kontrolowanej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  

 Po opróżnieniu kieszeni oraz pozostawieniu bagażu podręcznego osoba kontrolowana 
poddana zostaje kontroli . 
 

Postępowanie w dniu eventowym 
 

Zasady organizacji widowni oraz wstępu na teren imprezy 

• Teren udostępniony publiczności jest terenem obiektu Areny Gliwice  
• Miejsca wyznaczone dla publiczności stanowią maksymalnie 25 % dostępnych miejsc  
• Miejsca wyznaczone dla publiczności na płycie są ograniczone przez powierzchnię oraz 

wyznaczenie stref z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m od innych osób  
• Miejsca siedzące na udostępnionych sektorach zajmowane są naprzemiennie z 

zachowaniem odstępu co czwarte miejsce 
• Wejścia na teren imprezy zostają podzielone na strefy, z zachowaniem dedykowanego 

wejścia dla każdej ze stref 
• Każda strefa posiada dedykowane toalety oraz punkty gastronomiczne 
• Podział obiektu na strefy będzie odbywać się na etapie planowania imprezy z 

uwzględnieniem jej charakteru oraz liczby potencjalnych uczestników 
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• Przy wejściach na teren imprezy 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  

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

• Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia osób biorących udział w imprezie jest składane 
podczas zakupu biletu w systemie elektronicznym   

• 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 

Zabezpieczenie imprezy  

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 
• Zwracanie uwagi na zachowanie odpowiednich dystansów między uczestnikami imprez  
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Zasady higieny 
 

Środki sanitarne 

Organizator imprezy zapewnia uczestnikom odpowiednią liczbę toalet. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i umożliwienie bezpiecznego korzystania z udostępnionych powierzchni 
wprowadza się następujące zasady: 

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

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

3. Serwis sprzątający zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zdezynfekowania 
udostępnionych powierzchni na liście stanowiącej załącznik nr….. 

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

Dezynfekcja udostępnionych powierzchni 

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.  

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 
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 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 uczestnika, obsługa dokonuje 
dezynfekcji mebli ( stolik, krzesło, stół, lada ) 

 

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 
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 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 trwającego wydarzenia, 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 „1,2,3”, 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 
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 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 
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


