INTERNATIONAL POLISH CHAMPIONSHIPS
Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!
Zdrowie i bezpieczeństwo zawodników, 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 International Polish Championships oraz trenerzy/opiekunowie
klubów - szkół tanecznych.

1

Pomiar temperatury

Podobnie jak badamy naszych pracowników, mierzymy także temperaturę
uczestników zawodów oraz sędziów. Każdy uczestnik Mistrzostw będzie
miał mierzoną temperaturę. Wspierać nas będzie również kamera
termowizyjna, która wykonuje pomiary automatycznie i w razie wykrycia
anomalii przesyła informację do organizatora Mistrzostw.
Kamera będzie umieszczona w newralgicznym punkcie Hali tak, by każda
wchodząca do dolnej strefy 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 Centrum Sportu
Raszyn oraz wielokrotną dezynfekcje rąk. W tym celu na terenie całej Hali rozstawione są pojemniki
z płynem dezynfekcyjnym. Płyny rozstawione są również w toaletach. Na terenie całej hali rozwieszone
są również plakaty przypominające o zaleceniach dotyczących COVID-19. Prosimy jednak o zabranie
swoich środków dezynfekujących również.

3

Logistyka ogłoszenia wyników i wręczania nagród

Podanie wyników odbywać się będą wyłącznie poprzez ich ogłoszenie przez konferansjera bez udziału
sportowców. Dyplomy, puchary i medale odbierać będzie trener lub opiekun z biura organizacyjnego.
Odbiór kwitowany będzie własnoręcznym podpisem w biurze organizacyjnym

4

Zamknięta widownia

Z uwagi na to, iż aktualnie cały kraj znajduje się w strefie czerwonej Organizator nie ma
możliwości otwarcia widowni nawet w 25%. W miejscu zawodów mają prawo przebywać tylko
i wyłącznie: tancerze, opiekunowie w wyznaczonej liczbie, trenerzy, sędziowie, ochrona, służba
medyczna, pracownicy obsługi. Każda osoba przebywająca na terenie Hali MUSI mieć założony
w widocznym miejscu identyfikator.

5

Livestream

Z uwagi na zamkniętą widownię, chcąc choć w niewielkim stopniu zrekompensować brak możliwości
obejrzenia zawodów Organizator zdecydował się na zakup transmisji live i przekazać ją wszystkim
widzom w symbolicznej opłacie 25 zł/dzień. Livestream przygotuje firma Pinneaple. Link do zawodów
umieszczony zostanie na stronie www.pft.org.pl od dnia 01.12.2020
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Logistyka poruszania się zawodników i opiekunów po terenie Hali

Wszystkie strefy, w tym rozgrzewek znajdują się na parterze. Do biura organizacyjnego będzie miał
prawo wejść wyłącznie jeden trener/opiekun grupy. Przebieralnie ustytuowane zostaną w oznaczonych
szatniach oraz na trybunach hali.
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Gastronomia

Podczas trwania zawodów wewnątrz hali będzie działał niewielki bufet z napojami zimnymi, gorącymi i
kanapkami. Przed wejściem do Hali będzie można zakupić gorące posiłki (nie fast food) w specjalnie
przygotowanym autobusie Ambassador Smaku.

8

Bezpieczny personel

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

9

Organizacja Mistrzostw

Na zawody należy przybywać o ustalonych godzinach, aby nie tworzyć skupisk. Plan zawodów będzie
przygotowany w taki sposób, by zawodnicy kończący swój start nie spotykali się z tymi, które właśnie
dotarli na zawody. W strefie zawodników obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób nie
będących trenerami/opiekunami lub organizatorami mistrzostw. W trakcie trwania zawodów wszystkie
osoby zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych. Wyjątek mogą stanowić jurorzy zgodnie
z rozporządzeniem oraz tancerze tuż przed startem.
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Izolatorium

0
W0 Hali wyznaczono pomieszczenie, w którym przebywać będą osoby, u których wystąpiły objawy lub
co0 do których zachodzi podejrzenie zakażenia. Izolatorium wyposażone zostało w środki ochronne i płyn
dezynfekujący.
11

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.
12

Dedykowany ratownik medyczny/pielęgniarka

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