Zalecenia sanitarne
dla organizatorów
imprez caravaningowych

PAŹDZIERNIK 2020

Wstęp
Niniejszy dokument przedstawia zbiór zaleceń dla organizatora Imprez
Caravaningowych PZM. Każdy Organizator ma obowiązek stosowania się do poniższych
zaleceń oraz do zaleceń wydawanych przez Organy Państwowe (wydawanych w formie
Rozporządzenia, Stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego oraz lokalnych
postanowień Władz Samorządowych). Zapisy zawarte poniżej mają przede wszystkim
zminimalizować ryzyko zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 (potocznie
Koronawirusem).
W miarę możliwości organizacyjnych
(zgromadzenia) na terenie otwartym.

należy

planować

wszelkie

spotkania

I. Kluczowe zasady
1. Wytyczne rządowe
Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w Polsce w tym
w szczególności należy zwracać uwagę na rozporządzenia Rady Ministrów w tym
zakresie. Organizator powinien śledzić zalecenia Rządu w sprawie przeciwdziałania
Covid-19 m.in. na stronie www.gov.pl
2. Zasady higieny
a) środki do dezynfekcji i utrzymania higieny rąk muszą być dostępne dla
wszystkich uczestników wydarzenia przez cały czas jego trwania,
b) organizowanie wspólnego cateringu możliwe jest wyłącznie poprzez wydawanie
wyporcjowanych posiłków podanych w jednorazowych naczyniach odbieranych
z miejsca wydawania z zachowaniem dystansu społecznego,
c) w pomieszczeniach zamkniętych i miejscach, w których występuje brak
możliwości zachowania wymaganego przez rozporządzenie dystansu
społecznego, uczestnicy imprezy są zobowiązani do noszenia przez cały czas
środków ochrony osobistej tj. masek zasłaniających nos i usta lub przyłbic,
d) każdy organizator wykonujący czynności związane z bezpośrednią obsługą
uczestników (biuro zlotu, sędziowie CMP i MKC, sędziowie konkurencji dla
dzieci itp.) mają obowiązek stosować środki ochrony osobistej tj. maski
zasłaniające nos i usta lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe,
e) często dotykane powierzchnie, takie jak klamki, poręcze itp. muszą być
systematycznie dezynfekowane środkiem do dezynfekcji,
f) korzystanie z pomieszczeń sanitarnych jest możliwe z zachowaniem dystansu
społecznego. Ilość osób, która jednocześnie może przebywać w

pomieszczeniach sanitarnych musi być ściśle określona przez organizatora lub
właściciela obiektu i w czytelny sposób przedstawiona korzystającym.

3. Dystans społeczny
a) należy bezwzględnie utrzymywać dystans społeczny wynikający z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa (zarówno w odniesieniu do organizatorów
zawodników jak i innych uczestników imprez caravaningowych),
b) organizatorzy wydarzeń powinni wprowadzić praktyczne środki w celu
zachowania dystansu społecznego, w tym zapewnienie właściwie
oznakowanych stref, które ograniczają liczbę osób na danym obszarze lub w
pomieszczeniu. Powinni również wywiesić informację o maksymalnej ilości osób
mogących jednocześnie przebywać na danym obszarze lub w pomieszczeniu,
c) organizator planujący wydarzenie kulturalne lub rozrywkowe zobowiązany jest
stosować się do wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które zawiera:
Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.
Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.
Zasady organizacji widowni.
Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
Prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej podczas
wydarzenia.
Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.
Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem
SARS- CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.
4. Dodatkowe ograniczenia
a) niedozwolone jest uczestnictwo w wydarzeniu osób z objawami wskazującymi
na infekcję wirusem SARS CoV-2,
b) niedozwolone jest uczestnictwo osób, które są objęte kwarantanną, nadzorem
epidemiologicznym.

5. Monitorowanie
a) każdy organizator jest zobowiązany do prowadzenia pełnego rejestru wszystkich
osób biorących udział w wydarzeniu oraz posiadania danych kontaktowych tych
osób. Ten rejestr, najlepiej elektroniczny, musi zostać przedłożony na żądanie
GKC PZM lub uprawnionych organów państwowych,
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