Procedura postępowania dla uczestników konferencji „Wylęgarnia”
organizowanej przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
dot. ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa
SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19,
oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych
Obowiązki uczestnika konferencji, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego
Inspektora Sanitarnego:
1. Uczestnik konferencji zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego
przestrzegania prezentowanych wytycznych.
2. Osobna, która przed przyjazdem na teren spotkania stwierdzi u siebie występowanie
objawów mogących świadczyć o zarażeniu wirusem SARS-CoV-2, powinna
obligatoryjnie pozostać w domu, skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem
uzyskania porady medycznej. Natomiast w przypadku nagłego pogorszenia się stanu
zdrowia, zobowiązana jest o fakcie tym poinformować odpowiednie służby, dzwoniąc
pod nr 999 (Pogotowie Ratunkowe) lub 112 (numer alarmowy).
3. Przed rejestracją i zameldowaniem w hotelu osoba chcąca wziąć udział w konferencji
„Wylęgarnia” zobowiązana jest do poddania się pomiarowi temperatury. Czynność ta
wykonywana będzie bezdotykowym termometrem przez upoważnionego pracownika
obsługi hotelu.
4. Osoba wykazująca objawy charakterystyczne dla Covid-19 nie będzie miała
możliwości zameldowania się w hotelu oraz zarejestrowania jako uczestnik
konferencji „Wylęgarnia” i tym samym nie będzie mogła wziąć udziału w
zorganizowanym wydarzeniu.
5. Uczestnik konferencji przebywający na terenie spotkania, u którego zaobserwowane
zostaną niepokojące objawy mogące świadczyć o zakażeniu Covid-19, zostanie
niezwłocznie odseparowany od pozostałych osób i skierowany do wyznaczonego
pomieszczenia, w którym będzie oczekiwał na dalsze dyspozycje służb medycznych.
O zaistniałej sytuacji organizator niezwłocznie powiadomi dyspozytora medycznego,
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną ((59) 810-73-11 – Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Sławnie; ul. Sempołowskiej 2A; 76-100 Sławno) oraz
kierownictwo hotelu. Na tę okoliczność, przeprowadzony zostanie wywiad
środowiskowy, w celu zebrania niezbędnych informacji umożliwiających ustalenie
obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba z podejrzeniem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2. Zostanie też stworzona lista osób obecnych w tym samym
czasie oraz miejscu na terenie spotkania i mających bezpośredni kontakt z
podejrzanym o zarażenie ww. wirusem. Dodatkowo, przy udziale wyszkolonej obsługi
hotelu przeprowadzone zostanie sprzątanie wytypowanych pomieszczeń, zgodnie z
procedurami obiektu. Zdezynfekowane zostaną również wszelkie powierzchnie
dotykowe, będące potencjalnie niebezpieczne (zakażone).
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6. Uczestnik konferencji „Wylęgarnia” zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnymi
informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia
udostępnianymi
na
stronach
www.gis.gov.pl
lub
pod
adresem
www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz obowiązującymi przepisami prawa.
7. Uczestnik konferencji „Wylęgarnia” zobowiązany jest do śledzenia bieżących
informacji, dotyczących niniejszego wydarzenia, zamieszczonych na stronie Instytutu
Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie www.infish.com.pl/, a w szczególności na
bierząco aktualizowanych wiadomości pod adresem:
www.wylegarnia2019-2021.infish.com.pl/content/wyl%C4%99garnia-2020.
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