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1. W przypadku, gdy Uczestnik zaobserwuje u siebie objawy wskazujące na 

możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2, zwłaszcza gorączkę, kaszel czy 

duszności lub w przypadku kontaktu Uczestnika z osobą zakażoną wirusem 

SARS-CoV-2, Uczestnik zobowiązany jest zrezygnować z uczestnictwa w 

Konferencji i poinformować Organizatora. Zalecane jest pozostanie w domu 

i skontaktowanie się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

2. Podczas całego wydarzenia przestrzegane będą ograniczenia dotyczące 

liczby Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami (1 osoba na 4 m2). 

3. Na terenie hotelu znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. 

Zalecana jest regularna dezynfekcja rąk przez Uczestników Konferencji. 

Przed wejściem do hotelu ręce należy zdezynfekować obowiązkowo. 

4. Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do zakrywania ust i nosa podczas 

udziału w wydarzeniu. Organizator umożliwi odbiór maseczek ochronnych w 

punkcie rejestracyjnym. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonywania pomiaru temperatury u 

Uczestników bezdotykowym termometrem podczas rejestracji.  

6. Uczestnicy Konferencji zobowiązani są do utrzymywania odpowiedniego 

dystansu społecznego (2 m).  

7. Czynności obsługi rejestracji Uczestników będą realizowane przy zachowaniu 

najwyższych standardów higieny.  

8. Krzesła w salach konferencyjnych ustawione będą w sposób umożliwiający 

zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy Uczestnikami Konferencji 

(2 m). 

9. Prelegenci otrzymają do dyspozycji przyłbicę ochronną. Mikrofony 

dezynfekowane będą przed każdym wystąpieniem.  

10. Sale konferencyjne oraz powierzchnie wspólne będą regularnie czyszczone 

i dezynfekowane przez Organizatorów i obsługę hotelu. 

11. W windzie może przebywać maksymalnie jedna osoba. Zalecane jest 

korzystanie ze schodów.  

12. Organizator zapewnia obsługę podczas przerw kawowych oraz posiłków, 

która będzie odpowiedzialna za wydawanie posiłków i napojów z 

zachowaniem najwyższych standardów higieny. Uczestnicy proszeni są o 

wchodzenie i przemieszczanie się po restauracji w maseczkach ochronnych, 

które można zdjąć dopiero przy stoliku. Stoliki w restauracji oraz podczas 

przerwy kawowej ustawione będą w sposób umożliwiający zachowanie 

odpowiedniego dystansu pomiędzy Uczestnikami Konferencji 

(2 m). 

13. Organizatorzy Konferencji oraz personel hotelu będą wyposażeni w 

dodatkowe środki ochrony osobistej.  

 


