KRAJOWE MISTRZOSTWA IDO OSSA`2020
Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!
Zdrowie i bezpieczeństwo tancerzy, instruktorów, pracowników, współpracowników
i partnerów należą do naszych nadrzędnych priorytetów, a działania w tym zakresie są stale
aktualizowane w oparciu o informacje przekazywane przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
Nadzór nad przestrzeganiem zaleceń wynikających z niniejszego dokumentu sprawują
Organizatorzy KM IDO oraz trenerzy/opiekunowie klubów - szkół tanecznych.

O bezpieczeństwo pobytu, czyli zakwaterowanie, poruszanie się po obiekcie
oraz wyżywienie dba Hotel OSSA**** Congress & SPA w sposób szczegółowo
opisany w specjalnej broszurze wydanej przez Hotel, stanowiącej całość z niniejszym
dokumentem. Sprawdź co robimy dodatkowo, by było jeszcze bezpieczniej!

1

Automatyczny pomiar temperatury

Podobnie jak badamy naszych pracowników, mierzymy także temperaturę
uczestników Mistrzostw Polski oraz sędziów. Każdy uczestnik Mistrzostw
będzie miał mierzoną temperaturę. Wspierać nas będą również kamery
i bramki termowizyjne, które wykonują pomiary automatycznie i w razie
wykrycia anomalii przesyłają informację do organizatora Mistrzostw.
Kamery będą umieszczone w newralgicznych punktach w Hotelu tak,
by każda przychodząca i wychodząca z widowni osoba miała mierzoną
temperaturę ciała.

2

Maseczki ochronne, płyny dezynfekujące i plakaty informacyjne

Ilekroć w niniejszym operacie bezpieczeństwa mowa jest o innych zabezpieczeniach to zawsze należy
dodać do nich obowiązek noszenia maseczek ochronnych podczas całego pobytu w hotelu oraz
wielokrotną dezynfekcje rąk. W tym celu na terenie całego Hotelu rozstawione jest 30 pojemników
z płynem dezynfekcyjnym. Płyny rozstawione są również w toaletach. Na terenie całego hotelu
rozwieszone są również plakaty przypominające o zaleceniach dotyczących COVID-19.

3

Logistyka ogłoszenia wyników i wręczania nagród

Podanie wyników odbywać się będą wyłącznie poprzez ich ogłoszenie przez moderatora bez udziału
tancerzy. Dyplomy, puchary i medale odbierać będzie trener lub opiekun tancerza/zespołu z biura
organizacyjnego. Odbiór kwitowany będzie własnoręcznym podpisem

4

Ograniczona liczba osób na widowni

Aby wejść na widownię należy pobrać ze strony www.pft.org.pl dokumenty OŚWIADCZENIE + RODO,
wydrukować je, wypełnić i zdać Organizatorowi przed wejściem na widownię. Bez zdania oświadczeń
wejście na widownię jest niemożliwe. Na widowni zajętych może być tylko 50% miejsc (w tym
trenerzy i opiekunowie). Mistrzostwa organizujemy w taki sposób, by wszyscy mogli je zobaczyć, ale
jednocześnie liczba widzów mieściła się w ustalonych granicach. Należy zajmować co drugi fotel lub
krzesło zachowując bezpieczny dystans społeczny. Dla pozostałych osób przygotowany będzie
livestream. Link do strony: www.stream.pineapplemedia.pl Podczas całego czasu pobytu na widowni
obowiązuje zachowanie dystansu społecznego oraz noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic.
Niedozwolone jest spożywanie jedzenia i napojów. Uczestnik wydarzenia/imprezy w zamkniętym
pomieszczeniu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę,
że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa
na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Uczestnik ma obowiązek umieścić
w oświadczeniu danych kontaktowych (nr telefonu), co umożliwi łatwy kontakt z nim po zakończeniu
wydarzenia/imprezy w sytuacji, gdy służby sanitarne ustalą, że osoba zakażona brała udział w danym
wydarzeniu i będą prowadziły dochodzenie epidemiologiczne.

5

Logistyka poruszania się tancerzy i opiekunów po hotelu

SALA AMFITEATRALNA – wszyscy tancerze, aby wejść do garderób i sali tanecznej muszą zejść na 1
piętro i poruszać się zgodnie z wytycznymi. Po wejściu do strefy tanecznej obowiązuje ruch
jednokierunkowy, to samo dotyczy wejścia i zejścia z parkietu. Wyjście ze strefy tanecznej odbywa
się poprzez korytarz wewnętrzny lub poprzez parking zewnętrzny
SALA KONGRESOWA – wszyscy tancerze, aby wejść do garderób w podcieniach sali oraz do Sali
tanecznej muszą zejść wyłącznie schodami na poziom 0. Do sali tancerze wchodzą wejściem
oznaczonym literą A, a wychodzą wyjściem A po przeciwnej stronie wejścia. Ponowne wejście na salę
możliwe jest po obejściu strefy na poziomie 0.

6

Logistyka poruszania się widzów po hotelu

SALA AMFITEATRALNA – wszyscy widzowie, aby wejść do sali amfiteatralnej muszą przejść schodami
na poziom 3 i poruszać się zgodnie z wytycznymi. Po wejściu na widownię obowiązuje noszenie
maseczek ochronnych podczas trwania całych zawodów KM IDO. Wyjście z widowni odbywa
się poprzez poziom 2. Po wyjściu z sali należy opuścić hotel lub udać się w kierunku restauracji
Calvados. Przejście pomiędzy salą amfiteatralną, a kongresową jest zabronione wewnątrz hotelu.
W celu zmiany sali należy wyjść z hotelu i przejść parkingiem.
SALA KONGRESOWA – wszyscy widzowie posiadający bilety, aby wejść do sali kongresowej muszą
przejść mostkiem na drugą stronę i tam zejść na poziom 0, a do sali wejść drzwiami oznaczonymi literą
C, a wychodzą wyjściem C po przeciwnej stronie wejścia. Ponowne wejście na salę możliwe jest
po obejściu strefy na poziomie 0.

7

Bezpieczny personel

Do pracy dopuszczamy tylko te osoby, które przed rozpoczęciem każdego dnia mistrzostw przeszły
wewnętrzną kontrolę bezpieczeństwa polegającą na wywiadzie z biurem zawodów oraz pomiarem
temperatury jego ciała. Personel aktywnie monitoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
epidemicznego, a odpowiedzialni za obszar postępowania w związku ze standem epidemii COVID-19
są Organizatorzy Mistrzostw.

8

Organizacja Mistrzostw

Na zawody należy przybywać o ustalonych godzinach, aby nie tworzyć skupisk. Plan mistrzostw będzie
przygotowany w taki sposób, aby tancerze kończący nie spotykali się z tymi, które właśnie dotarli na
zawody. W Mistrzostwach mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, które
w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. W strefie zawodników obowiązuje bezwzględny
zakaz przebywania osób nie będących trenerami/opiekunami lub organizatorami mistrzostw.

9

Izolatorium

W hotelu wyznaczono pomieszczenie, w którym przebywać będą osoby, u których wystąpiły objawy
lub co do których zachodzi podejrzenie zakażenia. Izolatorium wyposażone zostało w środki ochronne
i płyn dezynfekujący.
10

Informacja

0
Pracownicy
organizatorów zostali przeszkoleni z procedur i prewencji przed rozprzestrzenianiem
0
COVID-19.
W lokalu wywieszone zostały plakaty informacyjne zgodne z wytycznymi Głównego
0
Inspektoratu Sanitarnego dot. ograniczania rozprzestrzeniania COVID-19 oraz zachowania właściwej
higieny rąk. Oznaczone zostały także miejsca dezynfekcji rąk, a w recepcji znajduje się lista telefonów
alarmowych, w tym do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
11

Dedykowany ratownik medyczny/pielęgniarka

0
Przez
0 cały czas trwania mistrzostw na miejscu dostępni będą dyplomowani
ratownicy
medyczni, którzy zapewni pierwszą linię wsparcia medycznego w razie
0
nagłych wypadków. W poważnych przypadkach zapewni niezbędne wsparcie do
czasu przybycia karetki.

opracowanie na podstawie materiałów, wytycznych i zaleceń GIS, MZ – Piotr Patłaszyński

