Zalecenia Sanitarne dla Organizatorów i Uczestników
Imprez Sportów Popularnych i Turystycznych,
organizowanych na zlecenie GKSPiT PZM.
Wstęp
Niniejszy dokument przedstawia zbiór zaleceń dla organizatora Imprez Sportów Popularnych
i Turystycznych organizowanych na zlecenie GKSPiT. Każdy Organizator i Uczestnik 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 należy planować wszelkie spotkania (zgromadzenia)
na terenie otwartym.
Zaleca się załączenie do materiałów imprezy ulotki dla uczestników zamieszczonej na ostatniej stronie
niniejszego dokumentu.

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 przeciw Covid-19 min. 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) obowiązuje zakaz udostępniania elementów wyposażenia pojazdów, narzędzi lub odzieży,
c) niedozwolone jest organizowanie wspólnego cateringu dla grup pozwalającego na bezpośredni
wzajemny kontakt uczestników imprezy, jedyna forma zorganizowania poczęstunku dla
uczestników to wydawanie przez osobę organizatora wcześniej zapakowanych w oddzielne
pojemniki przygotowanych porcji wyżywienia. Po odbiór poczęstunku uczestnicy podchodzą
pojedynczo z założoną maską. Natomiast osoba wydająca pojemniki musi posiadać środki
ochrony osobistej (tj. maski, rękawice jednorazowe). Dodatkowo po każdorazowym wydaniu
posiłku należy zdezynfekować ręce,
d) uczestnicy imprezy są zobowiązani do noszenia przez cały czas środków ochrony osobistej tj.
masek na twarz i rękawiczek jednorazowych (powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zarówno
kierowca i pilot przebywają w aucie – pod warunkiem, że mieszkają w tym samym domostwie),

e) każdy organizator wykonujący czynności związane z bezpośrednią obsługą uczestników (biuro

zawodów, sędziowie SZ, sędziowie PKC itp.) ma obowiązek stosować środki ochrony osobistej tj.
maski na twarzy i rękawiczki jednorazowe,
f) często dotykane powierzchnie, takie jak klamki, poręcze itp. muszą być systematycznie (przed
przybyciem zawodników, za każdym razem gdy zawodnicy opuszczą pomieszczenie /np.
zamknięcie biura zawodów, odbiór pakietów startowych itp./, przed otwarciem pomieszczenia),
nie rzadziej niż 1 raz na godzinę dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane środkiem do
dezynfekcji o zawartości alkoholu nie mniejszym niż 70%,
g) niedozwolone jest korzystanie z szatni i pryszniców,
h) wymagana jest częsta dezynfekcja toalet (nie rzadziej niż raz na godzinę).

3. Dystans społeczny
a) należy bezwzględnie utrzymywać dystans społeczny wynikający z przepisów powszechnie
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obowiązującego prawa (zarówno w odniesieniu do zawodników jak i innych uczestników
wydarzenia),
odprawę dla uczestników należy wykonać z wykorzystaniem komunikacji na odległość (zalecamy
przeprowadzić odprawę za pomocą serwisu YouTube – gdzie jest możliwość zadawania pytań
w czasie rzeczywistym (w razie potrzeby GKSPiT udostępni swoje konto) nie później niż jeden
dzień przed Imprezą.
należy ograniczać liczbę personelu uczestniczącego w wydarzeniu do niezbędnego minimum,
organizatorzy wydarzeń powinni wprowadzić praktyczne środki w celu egzekwowania wymogów
zachowania dystansu społecznego, w tym zapewnienie właściwie oznakowanych stref, które
ograniczają liczbę osób na danym obszarze, w tym także wywieszenie informacji o maksymalnej
ilości osób (1os/2,5 m2) mogących przebywać w pomieszczeniu jednocześnie,
należy unikać niepotrzebnej fizycznej interakcji między zawodnikami, obsługą, mediami i innym
personelem. Tam, gdzie to możliwe, należy stosować interakcję elektroniczną i radiową,
pomieszczenia takie jak „Biuro Imprezy”, „Pokój Komisji Obliczeń” itp. powinny posiadać
odpowiednie oznakowanie, które wyraźnie wskazuje maksymalnie dozwoloną liczbę osób
obecnych w tym samym czasie. W każdym pokoju odpowiednie odstępy muszą być zgodne
z wymaganiami dotyczącymi dystansu społecznego wynikającymi z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa Miejsca takie muszą być wyraźnie oznakowane,
obsługa pojazdów funkcyjnych musi być ograniczona do maksymalnie dwóch osób,
Wzorzec przejazdu (wraz z mapami) w formacie *pdf musi być udostępniony na dysku
internetowym (w chmurze) nie później niż 15 min po ukończeniu trasy przez ostatniego
uczestnika, jednocześnie organizator musi wydrukować w/w dokumenty dla uczestników
w wersji papierowej (na żądanie uczestnika) – w razie potrzeby, GKSPiT udostępni swoją
przestrzeń dyskową,
Prawidłowe przejazdy poszczególnych załóg będą dostępne w Komisji Obliczeń na żądanie
uczestników,
Wyniki nieoficjalne i oficjalne zostaną ogłoszone (umieszczone) w formacie *pdf na dysku
internetowym (w chmurze). Czas ogłoszenia wyników zgodnie z regulaminami,
Rozdanie nagród (ceremonia wręczania pucharów) dozwolona jest jedynie na zewnątrz
budynków (plac, parking itp.) z zachowaniem bezpiecznego odstępu miedzy uczestnikami.

4. Dodatkowe ograniczenia
a) niedozwolone jest uczestnictwo w wydarzeniu osób z objawami wskazującymi na infekcję

wirusem SARS CoV-2. Obejmuje to szczególnie gorączkę (temp. ciała 38oC i więcej), objawy
oddechowe, duszność, intensywny suchy kaszel, utrata węchu, biegunka,
b) niedozwolone jest uczestnictwo w zawodach lub imprezie osoby, która pozostawała w bliskim
kontakcie z osobą z pozytywnym wynikiem badania na COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni,
stosując pojęcie bliskiego kontaktu wg wytycznych Ministerstwa Zdrowia:
- pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem
SARS CoV-2, lub w odległości mniejszej niż 2m przez ponad 15 min, BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ
lub
- prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem
SARS CoV-2 w odległości do 1m BEZ ODZIEŻY OCHRONNEJ,
c) 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 GKSPiT PZM lub uprawnionych organów
państwowych,
b) każdy organizator jest zobowiązany do przeprowadzania pomiarów temperatury uczestników
wydarzenia.

UWAGA!
W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia zasad obowiązujących
w niniejszym dokumencie, Organizator jest zobowiązany przerwać imprezę informując
o tym uczestników.
II. Hierarchia Regulacji Prawnych oraz Zaleceń
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