
Instrukcja bezpieczeństwa uczestnika wydarzenia  
SILESIA PLANTS giełda szkółkarska 2020 

 
odbywającego się stacjonarnie w dniach 12-13 listopada 2020 r. w Sosnowcu  

w  Centrum Targowo-Konferencyjnym EXPO SILESIA, ul. Braci Mieroszewskich 124  
 
 

1. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 80 lok. 
71, 00-175 Warszawa. 
 

2. Uczestnikiem wydarzenia jest – osoba prywatna lub pracownik instytucji, organizacji, firmy lub instytucja, 
podmiot gospodarczy, która zgłosiła wolę udziału w wydarzeniu i została zarejestrowana przez 
Organizatora. 

 
3. Organizator powołuje na wydarzenie koordynatora do spraw zdrowotnych do zadań związanych 

z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą 
z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

 
4. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zobowiązany jest do samodzielnego 

zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczkę lub cześć garderoby zasłaniającą usta i nos.  
 
5. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek przed wejściem na teren wydarzenia złożyć pisemne oświadczenie 

lub wcześniej drogą elektroniczną, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie 
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.  
W oświadczeniu należy przekazać organizatorowi dane kontaktowe (nr telefonu oraz adres mail), które 
organizator jest zobowiązany przekazać Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym 
w przypadku wystąpienia zagrożenie epidemiologicznego podczas Imprezy. Dane zebrane przez 
organizatora będą przechowywane przez 30 dni.  
 

6. W obiekcie, w którym odbywa się wydarzenie zostały wdrożone następujące procedury:  
• w budynku rozmieszczone zostały pojemniki z płynami do dezynfekcji rąk: 

- w toaletach ogólnodostępnych zainstalowano pojemniki z pompką, 
- przy wejściach do hali zostały zainstalowane dozowniki z płynem dezynfekującym, 
- w recepcji ustawiono dodatkowe podajniki z płynem do dezynfekcji rąk dla osób odwiedzających, 

• pracownicy recepcji zostali wyposażeni w termometry bezdotykowe, osoby wchodzące do budynku 
mogą poddać się dobrowolnemu badaniu temperatury ciała, 

• w ciągach komunikacyjnych obowiązuje ruch prawostronny  - „gęsiego”. 
 

7. Uczestnicy są zobowiązani do:  
• zachowania dystansu społecznego 1,5 m podczas wejścia/wyjścia oraz w trakcie wydarzenia, 
• obowiązkowego umycia  rąk wodą z mydłem przed rozpoczęciem wydarzenia, 
• noszenia osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy oraz rękawic ochronnych podczas wykonywania 

obowiązków, 
• regularnego, częstego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy 

umywalce i dezynfekowania osuszonych dłoni środkiem dezynfekcyjnym,  



• podczas kaszlu i kichania zakrywania usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej 
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, 

• postarania się, aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 
• przestrzegania procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego nie wymienionych w tym dokumencie, 

jeśli zostaną wprowadzone przez Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i będą obowiązujące 
podczas trwania targów o czym poinformuje obsługa rejestracji wydarzenia. 

 
8. Depozyt oraz szatnia są wyłączone z użytku podczas wydarzenia. 

 
9. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej instrukcji bezpieczeństwa. Osoby 

wchodzące na teren Silesia Plants  są bezwzględnie zobligowane do jej przestrzegania.   
 
10. Każda osoba wchodząca na teren wydarzenia jest zobligowania do stosowania się do komunikatów oraz 

zaleceń pracowników wystawy, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających 
z Instrukcji oraz obowiązujących przepisów.  

 
 


