Załącznik do umowy Nr W/

/2021

z dnia ………………………….

Zasady organizacji koncertów w okresie obowiązywania stanu epidemii
COVID-19 na terytorium Polski
W związku z obowiązywaniem na terytorium RP stanu epidemii COVID – 19 oraz
wdrożonymi ogólnokrajowymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie
dalszemu rozprzestrzenianiu się COVID – 19 ustala się następujące zasady
organizacji

i

udziału

w

wydarzeniach

organizowanych

przez

Organizatora

wydarzenia.
§ 1. Osoby biorące udział w organizacji wydarzenia podczas kontaktu z uczestnikami
wydarzenia

obowiązani są do noszenia maseczek zasłaniających nos i usta lub

przyłbic ochronnych.
§ 2. 1. Organizator ma obowiązek zapewnić płyny do dezynfekcji rąk przy wejściu na
teren Sali Koncertowej.
2. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązany jest zdezynfekować ręce za pomocą
płynu odkażającego umieszczonego przy drzwiach wejściowych, w sposób zgodny z
podaną tam instrukcją.
3. Zakazuje się wpuszczenia w celu udziału w wydarzeniu osób z objawami infekcji.
O przypadkach podejrzenia zakażenia koronawirusem

osoby biorące udział

w organizacji wydarzenia zobowiązane są do poinformowania służb sanitarnych.
§ 3. 1.Na terenie wszystkich pomieszczeń należących do ROK uczestnicy
wydarzenia

obowiązani są do zakrywania nosa oraz ust przy pomocy maseczek,

chust lub przyłbic.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy dzieci do ukończenia 4 roku
życia oraz osób, które nie mogą zakrywać nosa oraz ust z powodu stanu zdrowia,
czynnościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności
intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mające
trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
§ 4.

Osoby stojące w kolejkach do kasy, toalet oraz przed wejściem na salę

koncertową

powinny zachować odstęp co najmniej 2 metrów (nie dotyczy to

opiekunów małoletnich dzieci do 13. roku życia oraz osób niepełnosprawnych
wymagających wsparcia opiekuna) oraz unikać gromadzenia się.
§ 5. 1. Uczestnikom wydarzenia udostępnia się określoną liczbę miejsc znajdujących
się na sali koncertowej zgodnie z obowiązującymi w danym dniu wytycznymi MKiDN
oraz GiS.
2. W trakcie trwania wydarzenia osoby biorące udział w organizacji wydarzenia
zobowiązane są do wietrzenia sali koncertowej po upływie ok. 2 godz.
§ 6. 1. Organizacja szatni w czasie wydarzenia - w formie samoobsługowej z
nadzorem pracownika ROK.
§ 7. W związku z koniecznością zakrywania ust oraz nosa na terenie ROK
obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów i posiłków oraz palenia wyrobów
tytoniowych.
§ 8. Toalety na terenie ROK wyposażone są w mydło, ręczniki papierowe i środki
dezynfekujące.
§ 9.1. Osoby biorące udział w organizacji wydarzenia zobowiązane są stosować się
do sanitarnych wytycznych pracowników ROK.
2. Na terenie ROK wyznaczono pomieszczenie sanitarne przeznaczone do
tymczasowej izolacji osób wykazujących objawy infekcji (izolacja trwa do czasu
przyjazdu lub decyzji państwowych służb sanitarnych).
3.Na terenie ROK umieszone są instrukcje sanitarne dotyczące m. in. skutecznego
mycia rąk, noszenia maseczki i zachowania bezpiecznego dystansu.
§ 10. Organizator wydarzenia zobowiązuje się i odpowiada za:
1) poinformowanie uczestników wydarzenia o obowiązku przestrzegania zasad
udziału w wydarzeniu w okresie obowiązywania stanu epidemii COVID-19 na
terytorium Polski;
2) przestrzeganie przez uczestników zasad określonych wyżej.
3) Zapewnienia płynów do dezynfekcji.
4) Zebranie danych kontaktowych od każdego uczestnika wydarzenia i
przechowywanie ich przez okres 14 dni na potrzeby GIS.

