Aneks do regulaminu uczestnictwa
Zasady i procedury bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałania zakażeniu
wirusem SARS-CoV-2

Uczestnicy indywidualni

Konferencja: XIV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego "Alergie a zdrowie ziemi"
Katowice, 29 września – 2 października 2021 r.

Organizator Konferencji:

Polskie Towarzystwo Alergologiczne
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
KRS: 0000191180, REGON: 930083523, NIP:113-22-57-908

Biuro organizacyjne:

AltaSoft AL Bojdak Spółka Jawna
ul. J. Pukowca 15, 40-847 Katowice,
KRS: 0000901596, NIP: 634-23-96-317, REGON: 276859493

Miejsce:

Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK)
Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice

Data publikacji aneksu: czwartek, 2 września 2021 r.

Aneks uwzględnia stan prawny i zalecenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na dzień 01.09.2021 r.

§1. Postanowienia ogólne
1. W związku z pandemią COVID-19, liczba pakietów stacjonarnych jest ograniczona. O możliwości
udziału w formie stacjonarnej każdorazowo decyduje Organizator.
2. Każda osoba w dowolny sposób uczestnicząca w Konferencji zobowiązana jest do postępowania
zgodnie z aktualnymi zaleceniami GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus, w tym do kontroli
swojego stanu zdrowia i pozostania w domu lub innym miejscu stałego, lub czasowego pobytu w
przypadku kwarantanny,
jakichkolwiek objawów złego samopoczucia, lub świadomego
bezpośredniego kontaktu z osobą chorą na COVID-19, a dalej do postępowania zgodnie ze
wspomnianymi zaleceniami.
3. Zaleca się unikanie brania udziału w tego typu wydarzeniach osobom powyżej 70 roku życia i
posiadającym choroby przewlekłe.

4. W Konferencji mogą wziąć udział uczestnicy, którzy (według swojej najlepszej wiedzy):
a) nie są osobami zakażonymi COVID-19;
b) nie wykazują objawów infekcji – w szczególności nie mają objawów COVID-19, takich jak
duszność, podwyższona temperatura ciała, objawy przeziębieniowe;
c) nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
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d) w ciągu ostatnich 10 dni przed wydarzeniem nie miały bezpośredniego kontaktu z osobą

zakażoną COVID-19 i spełniają jeden z następujących warunków:
• posiadają negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 wykonanego maks. 48h przed
wydarzeniem i okażą go przy wejściu na wydarzenie;
• są ozdrowieńcami po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy i okażą przy
wejściu na wydarzenie stosowne potwierdzenie tego statusu;
• są zaszczepieni przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii
Europejskiej, tj. przyjęli wymaganą dla danego preparatu liczbę dawek szczepionki co
najmniej 14 dni przed wydarzeniem i okażą przy wejściu na wydarzenie Unijny
Certyfikat Covid w postaci elektronicznej lub papierowej;
e) nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
5. Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia sobie i noszenia wymaganych środków ochrony
osobistej typu maseczka, rękawiczki jednorazowe.
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania odpowiedniego dystansu społecznego (1,5m),
w szczególności w przypadku tworzących się kolejek.
7. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do zaleceń służb porządkowych
i sanitarnych.

§2. Procedury przed wejściem na teren Konferencji
1. Na teren obiektu - MCK mogą wejść tylko osoby z osłoną na usta i nos.
2. Obowiązkowa jest dezynfekcja dłoni przy wejściu do obiektu.
3. Każda osoba wchodząca na teren Konferencji poddana jest obowiązkowemu mierzeniu
temperatury za pomocą bezdotykowego miernika.
4. Każda osoba biorąca udział (w dowolny sposób) w wydarzeniu i zobowiązana jest do:
a) złożenia oświadczenia zawierającego m.in. dane kontaktowe na wypadek stwierdzenia u
któregoś ́ z uczestników lub pracowników wydarzenia / spotkania, zakażenia koronawirusem,
które w razie konieczności mogą być udostępniona odpowiednim służbom sanitarnym. Dane
oświadczeń przetwarzane są przez okres 14 dni od momentu zakończenia Konferencji
(aktualny
wzór
oświadczenia:
https://szkolenia.altasoft.eu/regulaminy/14MKPTAOświadczenieCOVID.pdf),
b) pobrania identyfikatora (zalecane jest przed podejściem do rejestracji przygotowanie do
wglądu otrzymanego przed Konferencją zaproszenia elektronicznego),
c) przedstawienia na żądanie Organizatora zaświadczeń, o których mowa w §1, pkt 4d.
5. Osoby z podwyższoną temperaturą lub z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia SARS- CoV-2 nie mogą zostać wpuszczone na teren Konferencji (w tym wystaw), zostaną one
niezwłocznie odseparowane od reszty osób i skierowane do zorganizowanej w Punkcie
Medycznym izolatki, gdzie w razie potrzeby będą oczekiwać na transport sanitarny.
6. Osoby nie stosujące się do zaleceń tego paragrafu nie mogą zostać wpuszczone na teren
Konferencji.

§3. Zachowanie w trakcie Konferencji
1. Na teren Konferencji mogą wejść jedynie osoby posiadające identyfikator.
2. Każdą osobę przebywającą na terenie Konferencji obowiązuje:
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a) stosowanie osłony na usta i nos - za wyjątkiem momentów spożywania posiłków;
b) dezynfekcja dłoni przed wejściem do każdej ze stref konferencyjnych (wystaw, wejście do sal
konferencyjnych, stref cateringowych);
c) stosowanie dystansu społecznego, także w przypadku spożywania posiłków i odwiedzania
wystaw;
d) dostosowanie się do zaleceń służb porządkowych, dotyczących limitu i sposobu zajmowania
miejsc na salach;
e) natychmiastowe poinformowanie Biura Organizacyjnego na numer telefonu: +48513083656 o
a. każdym przypadku pogorszenia samopoczucia, w szczególności o wystąpieniu
objawów, które mogą wskazywać na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
b.

bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną COVID-19,

c.

nałożeniu kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego,

a następnie do stosowania się do otrzymanych instrukcji.
3. Osoby podejrzane o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zostaną niezwłocznie odseparowane od reszty
osób i skierowane do zorganizowanej w Punkcie Medycznym izolatki, gdzie w razie potrzeby będą
oczekiwać na transport sanitarny.

§4. Postępowanie w przypadku wykrycie zakażenia wirusem do 14 dni po
Konferencji
Każda osoba, u której trakcie Konferencji – poza obiektem Konferencyjnym lub w ciągu 14 dni od
pobytu na Konferencji wystąpią objawy zakażenia COVID-19, zobowiązana jest do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie właściwych miejscowo służb sanitarnych i epidemiologicznych, a także
Biuro Organizacyjne na adres mailowy: koronawirus@altasoft.pl oraz podjęcia niezbędnych kroków wg
wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus .

§5. Ogólne zalecenia dla uczestnika Konferencji
1. Przed rozpoczęciem zajęć obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
2. Należy nosić osłonę nosa i ust oraz rękawiczki ochronne
3. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i innych uczestników (rekomendowane 1,5
metra).
4. Należy regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcjami znajdującymi
się w toaletach, przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min.
60%).
5. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
6. Należy starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
7. Należy natychmiast poinformować Biuro Organizacyjne na numer telefonu: +48513083656 o
każdym przypadku pogorszenia samopoczucia, w szczególności o wystąpieniu objawów, które
mogą wskazywać na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a następnie zastosować się do
otrzymanych instrukcji.
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