
PROCEDURY W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA – COVID-19

1. Postanowienia ogólne.

− Organizator wprowadza „Procedury w zakresie bezpieczeństwa – COVID-19” 
podczas całości wydarzenia „Cross Country Tatra Cup 2020”.

− Celem niniejszych wytycznych jest określenie zasad bezpieczeństwa podczas 
zawodów,  odbywających  się  w  okresie  pandemii  COVID-19
i minimalizujących ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

− Procedury obowiązują wszystkich Uczestników wydarzenia, w szczególności 
Organizatorów.

− Uczestnictwo  w  evencie  możliwe  jest  wyłącznie  przy  stosowaniu  się
do zaleceń zawartych w procedurach.

− Na teren eventu, w szczególności biura zawodów, wstęp mają wyłącznie osoby 
bez jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną.

− Wprowadzone  procedury  obowiązują  przez  cały  czas  trwania  imprezy,
w szczególności w trakcie zawodów w dniu 10 grudnia 2020 roku.

2. Postanowienia organizacyjne.

− Organizator  odpowiada  za  wdrożenie  procedur  bezpieczeństwa  oraz 
niezwłoczne  reagowanie  poprzez  kontakt  ze  służbami  sanitarno-
epidemiologicznymi  w  przypadku  wystąpienia  realnego  ryzyka  zarażenia 
wśród Uczestników eventu.

− Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia wydarzenia w taki sposób, 
aby  na  miarę  takich  możliwości  ograniczyć  ilość  osób  pracujących
i przebywających w jednym miejscu o tej samej porze.

− Organizator  zapewnia  dostępność  środków  ochrony  osobistej  podczas 
wydarzenia, tj. maski, środki do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, a także 
nadzór nad ich stosowaniem.



− Organizator  zobowiązuje  się  do  umieszczenia  na  terenie  biura  zawodów 
odpowiednich  znaków  graficznych  i  informacji  związanych  z  procedurami 
bezpieczeństwa.

− Uczestnicy meldujący się w biurze zawodów zobowiązani są do stosowania 
masek lub innego zakrycia ust i nosa.

− Rekomendowane jest zachowanie odległości minimum 2-metrowych pomiędzy 
osobami znajdującymi się w przestrzeni eventu, w tym biura zawodów.

− Każda  osoba  biorąca  udział  w  organizacji  wydarzenia  ponosi 
odpowiedzialność za należyte wykonywanie swoich obowiązków w zakresie 
zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

− Ze  względu  na  ograniczoną  możliwość  zachowania  niezbędnego  dystansu 
fizycznego w realiach pracy eventowej, wprowadza się obowiązek stosowania 
środków  ochrony  osobistej  –  maski  i  rękawiczki  (lub  regularna 
dezynfekcja/mycie rąk).

3. Działania zapobiegawcze rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

− Organizator określa zasady postępowania w razie, gdy na evencie pojawia się 
osoba, u której stan zdrowia się pogorszył poprzez objawy charakterystyczne 
dla COVID-19, tj. podwyższona temperatura, bóle mięśni, stawów.

− Osoba z objawami chorobowymi ma obowiązek poinformowania Organizatora 
o pogorszeniu stanu zdrowia i postępowania z uzyskanymi wytycznymi.

− Organizator  podejmuje  niezbędne  kroki  w  zakresie  poinformowania 
właściwych  służb  sanitarno-epidemiologicznych  o  istniejącym  zagrożeniu
i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pozostałym Uczestnikom eventu.

4. Zasady realizacji eventu.

− Liczba  Uczestników  nie  przekracza  aktualnie  obowiązujących  wytycznych 
państwowych dla właściwego miejsca organizacji.

− Każda  osoba  uczestnicząca  w  evencie  i  przebywająca  na  jego  terenie
ma obowiązek stosowania się do zaleceń Organizatora.

− Przeprowadzenie zawodów odbywa się w kategoriach (mniejszych grupach) 



celem zachowania rekomendowanego dystansu społecznego.

− Każda osoba pracująca przy realizacji wydarzenia i biorąca w nim udział jest 
zobowiązana  do  samoobserwacji  stanu  zdrowia  i  w  razie  jego  pogorszenia
do poinformowania Organizatora.

− Praca Organizatora odbywa się wyłącznie przy stosowaniu środków ochrony 
osobistej, z obowiązkowym zakryciem ust i nosa.

− Wszelki  sprzęt  używany  przez  więcej  niż  jedną  osobę  poddawany  jest 
regularnej dezynfekcji.

− Środki  ochrony  osobistej  należy  stosować  zgodnie  z  zaleceniami,  a  po  ich 
użyciu wyrzucić do specjalnie przeznaczonego na nie kosza.

Za nieprzestrzeganie w/w procedur, a co za tym idzie świadome narażenie siebie 
i współpracowników na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, grozi kara usunięcia
z miejsca realizacji eventu.




