ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WYSTAWCÓW
PODCZAS JARMARKU WNET
W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19
Wystawcy zobowiązani są przestrzegać:
1. Wytycznych dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce
https://www.gov.pl/web/rozwoj/targi
2.Wytycznych dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia
W szczególności:
1.

Wystawca lub jego pracownik, który mógł narazić się na zakażenie SARS-CoV-2 powinien
niezwłocznie, telefonicznie zgłosić ten fakt do Biura Organizacyjnego Jarmarku i powiadomić
stację epidemiologiczną, do czasu badania i decyzji winien się wstrzymać od uczestniczenia w
Jarmarku.

2.

Wystawca lub jego pracownik, przed montażem stoiska, powinien poddać się procedurze
wywiadu epidemiologicznego o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby
świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub
była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

3.

Wystawca powinien zapewnić środki ochrony osobistej dla pracowników/osób świadczących
usługi (maseczki, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk. Każdy wystawca musi
posiadać rękawiczki, maseczkę lub przyłbicę.

4.

Wystawca powinien pomiędzy swoim stoiskiem, a innymi stoiskami wystawienniczymi zachować
odstęp minimum 3 metry.

5.

Wystawca powinien wprowadzić dyscyplinę utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy

6.

Wystawca powinien wprowadzić możliwość rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczyć folią
terminale płatnicze oraz je dezynfekowa
nie rzadziej niż co godzinę.

7.
8.

osobami stojącymi w kolejce,

W przypadku stwierdzenia u klienta wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna być obsługiwana. 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. Należy taki incydent zgłosić do Biura Obsługi Jarmarku, co umożliwi obsłudze ustalenie
obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania,
zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze,
uchwyty itp.). Ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, obecnych w tym samym
czasie w miejscu, w których przebywał klient, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS
dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które
miały kontakt z zakażonym.

