ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
dotyczące przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2
dla obiektu LODOWISKO w kompleksie HWS Spodek w Katowicach
Wersja uwzględniająca stan prawny i zalecenia Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego na dzień 12.10.2020 r.
Zasady mają zastosowanie w części dotyczącej działalności aktualnie dopuszczalnej przez przepisy
prawa i mogą ulec zmianie stosowanie do zmiany przepisów i zmiany wytycznych GIS.

1. Wytyczne dotyczące klientów
1.1. w przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak
duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy
przeziębieniowe lub bezpośredniego kontaktu uczestnika z osobą zakażoną wirusem
SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni przed wydarzeniem, nie powinien on przychodzić na
miejsce organizacji wydarzenia, powinien pozostać w domu i skontaktować się
z najbliższą stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystać z teleporady u swojego
lekarza POZ.
1.2. warunkiem udziału w zajęciach sportowych/ślizgawkach jest:
a.

obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub
na teren wydarzenia oraz opuszczając obiekt;

b.

obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu a także w kolejce
oczekując na wejście na teren obiektu;

c.

samodzielne wyposażenie się uczestnika w materiały ochrony osobistej typu
maseczka, przyłbica, rękawiczki jednorazowe;

d.

zachowanie dystansu m.in. 1,5 metra od innych klientów i pracowników obsługi;

e.

zakrywanie usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania
– jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;

f.

ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni) z
zachowaniem dystansu 1,5 m;

g.

ograniczenia czasu przebywania na terenie obiektu;

h.

zastosowanie się do środków bezpieczeństw stosowanych w obiekcie, instrukcji
i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków.

1.3. Widz zobowiązany jest:
a. dot. żółtej i czerwonej strefy: realizować obowiązek zakrywania ust i nosa na
terenie obiektu;
b. zachować 1,5 m odległości od innego widza – w przypadku nieoznaczonych
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miejsc;
c. do przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania słonecznika bądź innych
podobnych produktów (nasion, pestek).
1.4. Rekomendowana

sprzedaż

biletów

na

ślizgawki

prowadzona

jest

drogą

elektroniczną.

2. Wytyczne dotyczące zarządcy obiektu
2.1. Pracownicy i podwykonawcy zarządcy obiektu
a. pracownik mający symptomy zakażenia SARS-CoV-2 nie powinien korzystać z miejsc
publicznych, w tym przychodzić do pracy, a w przypadku potwierdzenia u pracownika
zakażenia niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę;
b. pracownik powinien unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli
istnieje taka możliwość;
c. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu, pracownik zobowiązany jest do
umycia rąk wodą z mydłem lub do dezynfekcji rąk dostępnymi w obiekcie płynami do
dezynfekcji;
d. pracownik zobowiązany jest nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas
wykonywania obowiązków z klientami i interesariuszami;
e. pracownik zobowiązany jest zachować bezpieczną odległość od rozmówcy
i współpracowników (rekomendowane jest 1,5 metra);
f.

pracownik powinien regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie
z instrukcją znajdującą się przy umywalce i/lub dezynfekować osuszone dłonie
środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);

g. pracownik podczas kaszlu i kichania powinien zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub
chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
h. pracownik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa
i oczu; pracownik powinien dezynfekować telefon, klawiaturę i myszkę – za pomocą
środków dostępnych w aneksach kuchennych – przynajmniej raz w ciągu dnia
roboczego;

środki

do

dezynfekcji,

umieszczone

w

aneksach

kuchennych,

przeznaczone są do użytku przez wszystkich pracowników; zabrania się ich
zabierania i zostawiania na swoich biurkach;
i.

pracownik zobowiązany jest do podpisania się na swojej liście obecności zaraz po
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przyjściu do pracy w celu kontroli informacji, kto w danym dniu przebywał na obiekcie,
na wypadek zakażeń;
j.

pracownik zobowiązany jest do stosowania aktualnie obowiązujących wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach
www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.
Powyższe zasady przewidziane dla pracowników obowiązują także podwykonawców
zarządcy obiektu.

2.2. Przygotowanie obiektu do użytku przez klientów:
2.2.1. W strefie wejścia / kas /recepcji rekomenduje się:
a) w przypadku nieautomatycznych drzwi wejściowych pozostawienie ich
otwartych przez cały czas działania obiektu, co pozwoli unikać ich
dotykania;
b) weryfikacja liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych – nie
więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się
obsługą;
c) zaznaczenie 1,5-m odległości na podłodze przed kasą/szatnią lub wyraźnie
oznaczone strefy czekania;
d) bezpośrednio przed kasą/szatnią/recepcją może znajdować się jedna
osoba. Niezbędną informację należy zamieścić na zewnątrz przed
drzwiami wejściowymi lub/i obok okienka kasowego/szatni/recepcji;
e) prowadzenie dezynfekcji bransoletek i/lub kluczy (do szafek, szatni) po
każdym kliencie;
f)

prowadzenie dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu
i każdej grupie korzystających;

g) zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i sprzętu;
h) dezynfekcja szatni i węzłów sanitarnych;
i)

zapewnienie 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi
uczestnikami zajęć sportowych lub w inny sposób ogranicza kontakt
pomiędzy tymi osobami;

j)

zamieszczenie czytelnej informacji przy wejściu do obiektu o zakazie
korzystania z sali gimnastycznej osób z objawami jakiejkolwiek ostrej
infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych;
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k) usunięcie krzeseł i ławek w poczekalniach - niezezwalanie i niezachęcanie
do odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach
obiektu;
2.2.2. w strefie widowni:
a) dot. strefy żółtej: udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na
widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku
wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy
widzami lub słuchaczami,
b) dot. strefy czerwonej: udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca
na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku
wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy
widzami lub słuchaczami.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa klientów
3.1. umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie użytkowników przy wejściu do obiektu;
3.2. zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami
stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu Sali gimnastycznej, tj.: szatni, przebieralni,
toalet – poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub
stojące znaki);
3.3. wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu;
3.4. dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu na teren obiektu;
3.5. obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni;
3.6. wywieszenie w toaletach szatni instrukcji dotyczących:
a) mycia rąk
b) dezynfekcji rąk
c) zdejmowania i zakładania rękawiczek
d) zdejmowania i zakładania maseczki;

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia
koronawirusem
4.1. w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na
PTWP Event Center sp. z o.o.| 40-163 Katowice, PL. Sławika i Antalla1 |
|email: kontakt@mckkatowice.pl |www.mckkatowice.pl |
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, Nr KRS 0000481739, NIP: 634 -28-22-286, REGON: 243393126

teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do
najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się
tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112;
4.2. zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie
obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego
sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty,
itp.);
4.3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym
samym czasie w obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia
stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na
stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl;
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