INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE
MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH
PODCZAS ZAWODÓW CAVALIADA WINTER TOUR
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza

instrukcja

obowiązuje na terenie

Międzynarodowych Targów Poznańskich,

stanowiącym własność spółki pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą
§ 1.

w Poznaniu, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
pod numerem KRS 0000202703. Adres do korespondencji: Międzynarodowe Targi Poznańskie
sp. z o.o., Kancelaria, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań.
Za teren Międzynarodowych Targów Poznańskich uznaje się obiekty i tereny otwarte
przynależne do siedziby Międzynarodowych Targi Poznańskich sp. z o. o. (dalej: Grupa MTP).
1.2. Instrukcja obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich w związku z organizacją wydarzenia pn. CAVALIADA WINTER TOUR w dniach 1114 lutego 2021 r. i 18 – 21 lutego 2021 r. (dalej: Wydarzenie), a w szczególności:
a.

Organizatora Wydarzenia jego pracowników i podwykonawców,

b. zawodników biorących udział w Wydarzeniu,
c.

niezbędny personel do przeprowadzenia zawodów, w tym w szczególności: obsług
komputerowa, techniczna, serwisowa, komentatorzy, obsługa placu konkursowego, serwis
sprzątający, kowal, zabezpieczenie medyczne, obsługa nagłośnienia, obsługa medialna (w
tym akredytowani fotoreporterzy, przedstawiciele mediów, osoby realizujące transmisję
audio-video), obsługa biura zawodów i stajni (dalej: Obsługa zawodów)

d. niezbędny zespół osób do przeprowadzenia zwodów zgodnie z przepisami Polskiego
Związku Jeździeckiego (m.in. sędziowie, komisarze, delegaci techniczni, gospodarze toru,
delegaci weterynaryjni, lekarze weterynarii) (dalej: Osoby oficjalne)
1.3. Organizatorem Wydarzenia są:
a.

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej
14, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000202703, NIP: 7770000488, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 288.348.000,00 zł,

b. Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko z siedzibą w Baborówku, ul. Parkowa 1, wpisane do
rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470605, akta
rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego .
1.4. Wydarzenie odbywa się w ramach sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, ze zm.)
1.5. Jako zawodnik w Wydarzeniu brać udział może jedynie zawodnik będący członkiem kadry
narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiający
sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, a
także dzieci i młodzież uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez
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odpowiedni polski związek sportowy

Zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia

odpowiedniej licencji Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem udziału w Wydarzeniu.
ZASADY OGÓLNE
2.1. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich nie mogą przebywać osoby
chore na COVID-19, zakażone wirusem SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie,
§ 2.

izolacji, osoby z symptomami wirusa SARS-CoV-2.
2.2. Wydarzenie odbywa się bez udziału publiczności.
ORGANIZACJA WYDARZENIA
3.1. Osoby wykonujące jakiekolwiek czynności związane z Wydarzeniem na terenie

§ 3.

Międzynarodowych Targów Poznańskich poddawane są pomiarowi temperatury ciała przy
wejściu/wjeździe na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich.
3.2. Organizator zobowiązany jest zapewnić w trakcie montażu i demontażu zachowanie zasad
bezpieczeństwa obowiązujących dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIS.
3.3. Osoby wykonujące jakiekolwiek czynności związane z

Wydarzeniem na terenie

Międzynarodowych Targów Poznańskich zobowiązane są do przestrzegania zasad
profilaktyki zdrowotnej, zasad higieny oraz wytycznych i zaleceń GIS. W szczególności
osoby te zobowiązane są:
a.

dezynfekcji rąk, w szczególności w momencie wejścia/wyjścia na teren Wydarzenia, w
toaletach,

b. zasłaniania ust i nosa. Ww. obowiązek nie dotyczy osób aktualnie siedzących na
koniach, powożących, luzaka znajdującego się na bryczce. Ponadto w przypadku
przeciwwskazań zdrowotnych do zakrywania ust i nosa upoważniającymi do
odstąpienia od obowiązku zakrywania nosa i ust zgodnie z obowiązującymi w dniu
wydarzenia przepisami – dana osoba zwolniona jest z obowiązku zakrywania ust i nosa
pod

warunkiem

okazania

Organizatorowi

lub

personelowi

Grupy

MTP

-

odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego o ww. przeciwwskazaniach lub innego
dokumentu potwierdzającego ww. przeciwwskazania, tj. potwierdzającego: całościowe
zaburzenia rozwoju, lub zaburzenia psychiczne, lub niepełnosprawność intelektualną w
stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, lub trudności w samodzielnym
odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
c.

samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki/przyłbice/
maski ochronne na twarz, rękawiczki jednorazowe – o ile wymagane w związku z
charakterem wykonywanych prac),

d. przestrzegania zasad higieny, w tym zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub
chusteczką (którą należy niezwłocznie wyrzucić do zamkniętego kosza) podczas kaszlu
i kichania, unikanie dotykania dłońmi okolic twarzy – zwłaszcza ust, nosa, oczu,
dołożenia wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne,
e.

prowadzenia spotkań i narad wewnętrznych z zachowaniem bezpiecznej odległości (co
najmniej 1,5 m) pomiędzy osobami. Dodatkowo spotkania / narady wewnętrzne
powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach.

3.4. Na terenie Wydarzenia wyznaczone są następujące strefy, w których obowiązują
dodatkowe nw. zasady:
a.

Strefa rozgrywania konkursu:
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i. obszar parkuru - wstęp wyłącznie dla osób oficjalnych, zawodników i
trenerów;
ii. rozprężalnia -na rozprężalni znajdować się mogą wyłącznie Osoby oficjalne,
zawodnicy przygotowujący się do startu będący na koniach, powożący i luzacy
na bryczkach oraz zawodnicy i lonżujący w konkurencji woltyżerki. W
przypadku konkursu/ próby skoków przez przeszkody i próby terenowej
trener albo luzak może przebywać na rozprężalni 15minut przed startem
swojego zawodnika, w pozostałych konkursach osoby towarzyszące powinny
znajdować się poza rozprężalnią z zachowaniem dystansu min. 1,5m.
iii. plac do stępowania koni,
iv. loża sędziowska - w obszarze loży sędziowskiej znajdować się mogą wyłącznie
osoby oficjalne prowadzące konkurs oraz obsługa zawodów niezbędna do
przeprowadzenia konkursu.
b. Biuro zawodów:
i.

dystans pomiędzy stanowiskami pracy w biurze zawodów powinien wynosić
1,5 m lub stanowiska powinny być oddzielone przegrodą albo pracownicy
powinni być wyposażeni w przyłbice;

ii.

dopuszczana liczba osób znajdujących się jednocześnie w biurze zawodów
uzależniona jest od liczby stanowisk, przy czym w jednym momencie przy
stanowisku obsługiwana może być tylko jedna osoba;

iii.

do biura zawodów poza jego obsługą mają wstęp tylko osoby oficjalne,
zwodnicy i osoby towarzyszące.

c.

Strefa stajni:
i.

do strefy stajni mają prawo wstępu wyłącznie: zawodnicy, luzacy, trenerzy,
opiekunowie w przypadku zawodników nieletnich i osoby oficjalne, przy
czym obowiązuje ograniczenie – 2 osoby w jednym czasie na 1 konia;

ii.

w strefie stajni mogą przebywać wyłącznie osoby wykonujące niezbędne
czynności związane z końmi, w szczególności: karmienie i pojenie, sprzątanie
boksów, zabiegi pielęgnacyjne i regeneracyjne, przygotowywanie koni do
startów;

iii.

minimalna szerokość korytarza w pomieszczeniu stajni to 2,5m;

iv.

w pomieszczeniu stajni obowiązuje zakaz przeprowadzenia prac i zabiegów
z końmi na korytarzu, wszelkie czynności należy wykonywać w boksie lub na
zewnątrz stajni.

d. Przestrzeń techniczno-organizacyjna:
i. liczba stanowisk obsługi powinna być ograniczona do minimum,
ii. dystans pomiędzy stanowiskami obsługi powinien wynosić co najmniej 1,5 m;
iii. dopuszczana liczba osób znajdujących się jednocześnie w przestrzeni
techniczno – organizacyjnej uzależniona jest od liczby stanowisk, przy czym w
jednym momencie przy stanowisku obsługiwana może być tylko jedna osoba.
3.5. Do wszystkich stref wskazanych w pkt 3.4 ma dostęp Obsługa zawodów, Organizator i
§ 4.

osoby działające w imieniu Organizatora.
3.6. Mapa Wydarzenia – lokalizacji poszczególnych stref - dostępna jest na stronie
internetowej www.cavaliada.pl
PRZEBIEG WYDARZENIA
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4.1. Na teren Wydarzenia wpuszczane są wyłącznie osoby uprawnione, tj.
a.

zawodnicy biorący udział w Wydarzeniu w ramach zawodnicy w ramach sportu
zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014,
str. 1, ze. zm.), zawodnicy pobierający stypendium sportowe, o którym mowa w
ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodnicy
będący członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji
paraolimpijskiej, lub uprawiający sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ww.
ustawy, lub dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym
prowadzonym przez Polski Związek Jeździectwa - zawodnik zobowiązany jest do
okazania

dokumentu

potwierdzającego

ww.

okoliczność,

tj.

dokumentu

wystawionego przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe
albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie
olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet
Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym
należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy
b.

trenerzy, sztab szkoleniowy, lekarze, fizjoterapeuci – przy czym do jednego
zawodnika może przypadać nie więcej niż 2 osoby dodatkowe

c.

Osoby oficjalne,

d.

Obsługa zawodów.

4.2. Podczas wejścia lub wjazdu na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich:
a.

dokonywana jest weryfikacja, czy wchodzący mają na twarzach maseczkę / przyłbicę
(mają zakryty nos i usta); w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do zakrywania
ust i nosa upoważniającymi do odstąpienia od obowiązku zakrywania nosa i ust
zgodnie z obowiązującymi w dniu wydarzenia przepisami – dana osoba zwolniona
jest z obowiązku zakrywania ust i nosa pod warunkiem okazania Organizatorowi lub
personelowi Grupy MTP - odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego o ww.
przeciwwskazaniach lub innego dokumentu potwierdzającego ww. przeciwwskazania,
tj. potwierdzającego: całościowe zaburzenia rozwoju, lub zaburzenia psychiczne, lub
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
lub trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

b.

dokonywany jest bezdotykowy pomiar temperatury ciała,

c.

dokonywana jest weryfikacja, czy wchodzący mają na rękach opaski wydane przez
Organizatora, upoważniające od wstępu na teren Wydarzenia.

4.3. W celu usprawnienia kontroli bezpieczeństwa, Organizator zapewniania dodatkowe miejsc
depozytowe, poza terenem wydarzenia i nie w bezpośredniej bliskości wejść na
wydarzenie dla osób z większymi bagażami oraz do ograniczenia rozmiaru bagażu
dopuszczalnego na terenie wydarzenia. Lokalizacja dodatkowych miejsc depozytowych
wskazana jest na Mapie Wydarzenia, o której mowa w 3.6 Instrukcji .
§ 5.

4.4. Godziny przejazdów poszczególnych zawodników będą ogłaszane na stronie internetowej
www.cavaliada.pl
CZYSTOŚĆ,
BEZPIECZEŃSTWO
UCZESTNIKÓW WYDARZENIA

NA

TERENIE

WYDARZENIA,

OBOWIĄZKI
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5.1. Organizator zapewnia zespół medyczny dostępny na terenie Wydarzenia oraz osobę
pełniącą funkcję inspektora sanitarnego który koordynuje i nadzoruje system
bezpieczeństwa

uczestników

Wydarzenia,

w

tym

logistykę

poruszania

się

uczestników Wydarzenia, dostępność płynów do dezynfekcji, przestrzeganie przez
uczestników Wydarzenia obowiązków wskazanych w pkt 5.1.
5.2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Wydarzenia zobowiązane są do:
a.

noszenia na ręce opaski otrzymanej od Organizatora,

b. zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem). Ww. obowiązek
nie dotyczy osób aktualnie siedzących na koniach, powożących, luzaka znajdującego
się na bryczce. Ponadto w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do zakrywania ust
i nosa upoważniającymi do odstąpienia od obowiązku zakrywania nosa i ust zgodnie z
obowiązującymi w dniu wydarzenia przepisami – dana osoba zwolniona jest z
obowiązku zakrywania ust i nosa pod warunkiem okazania Organizatorowi lub
personelowi Grupy MTP - odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego o ww.
przeciwwskazaniach lub innego dokumentu potwierdzającego ww. przeciwwskazania,
tj. potwierdzającego: całościowe zaburzenia rozwoju, lub zaburzenia psychiczne, lub
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
lub trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa;
c.

systematycznego odkażania rąk w punktach dezynfekcji rozlokowanych na terenie
Wydarzenia, w tym w toaletach, biurze zawodów, w strefie rozgrywania konkursu, w
strefie stajni;

d. utrzymania bezpiecznych odległości (minimum 1,5 m) od innych osób. Powyższy
obowiązek dotyczy również trenerów, którzy wydają dyspozycje z poza rozprężalni,
luzaków przebywających w strefie stajni oraz na zewnątrz rozprężalni i placu
konkursowego, osób oglądających trasy w konkursach skoków przez przeszkody/
próbie skoków/ próbie zręczności powożenia,
e.

osoby obecne na terenie rozprężalni zobowiązane są do używania rękawiczek w
przypadku dotykania elementów przeszkód ,

5.3. Na terenie Wydarzenia znajdują się informacje w sprawie profilaktyki zdrowotnej i
przestrzegania zasad higieny, w tym:
a. informacje o alarmowym numerze telefonu, dostępnym w czasie Wydarzenia i
zasadach korzystania z tego numeru,
b. informacje o postępowaniu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
c. instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i
zakładania maseczki, prawidłowej dezynfekcji rąk, zachowania podczas kichania lub
kaszlu oraz obowiązku utrzymania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania
uścisków dłoni; instrukcje te znajdują się w szczególności w toaletach, punktach
obsługi klienta, strefach wejścia.
5.4. Organizator

jest

ponadto

zobowiązany

do

podejmowania

akcji

informacyjnych

dotyczących profilaktyki zdrowotnej i przestrzegania zasad higieny poprzez wykorzystanie
systemów audiowizualnych lub systemów dźwiękowych.
§ 6.

5.5. Każda osoba uczestnicząca w Wydarzeniu zobowiązana jest do przestrzegania zasad, o
których mowa w niniejszym paragrafie.
CZYSTOŚĆ,
BEZPIECZEŃSTWO
ORGANIZATORA

NA

TERENIE

WYDARZENIA,

OBOWIĄZKI
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6.1. Organizator zobowiązany jest do:
a.

weryfikacji liczby osób uczestniczących w Wydarzeniu,

b. dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych,
c.

zapewnienia osobom uczestniczącym w Wydarzeniu środków do dezynfekcji rąk i
sprzętu sportowego,

d. dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie
korzystających – w przypadku korzystania z urządzeń lub sprzętu Organizatora;
e.

zapewnienia 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi
uczestnikami Wydarzenia lub korzystających ze sprzętu sportowego lub w inny sposób
ograniczenia kontaktu pomiędzy tymi osobami.

6.2. Organizator

zapewnia

personel

sprzątający

wyposażony

w

odpowiednie

środki

zabezpieczenia (maseczki, rękawiczki, płyny do mycia i dezynfekcji), wykonujący serwis
sprzątający zgodnie ze szczegółowym planem zachowania higieny. Personel powinien być
przeszkolony w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania
uczestników, w tym obowiązków wskazanych w niniejszej Instrukcji.
6.3. Organizator zapewnia regularne (nie rzadziej niż co 3 godziny) sprzątanie i dezynfekcję stref
Wydarzenia, w tym loży sędziowskiej, loży dla przedstawicieli mediów.
6.4. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę dozowników z płynem do dezynfekcji rąk na bazie
alkoholu w miejscach przebywania uczestników Wydarzenia, w szczególności przy wejściach,
w każdej ze stref, o których mowa w pkt 3.4 , w toaletach, przy recepcji (jeśli jest), windach,
przed punktami gastronomicznymi.
6.5. Sprzątanie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury (w szczególności
klamki, poręcze, balustrady, blaty) w trakcie Wydarzeniu odbywa się nie rzadziej niż co 3
godziny.
6.6. Organizator zapewnia w toaletach mydło w płynie, płyn do dezynfekcji rąk oraz ręczniki
jednorazowe papierowe. Personel sprzątający zobowiązany jest do regularnej dezynfekcji
toalet, kontroli stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet oraz uzupełniania kart
kontrolnych (z częstotliwością serwisu co godzinę). Obowiązuje zakaz używania suszarek do
rąk. W miarę możliwości wejścia ogólnodostępnych toalet będą bezdotykowe.
6.7. Organizator zapewnia zamykane pojemniki dedykowane na utylizację, uwzględniające
poszczególne kategorie odpadów. Pojemniki są regularnie czyszczone i dezynfekowane.
Wszystkie osoby przebywające na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich
powinny wyrzucać odpady do odpowiednich pojemników.
6.8. W zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych – stosowanie się do zaleceń NIZP- PZH.
6.9. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej kilku kombinezonów ochronnych
do dyspozycji wskazanych osób z obsługi na wypadek wystąpienia konieczności
podejmowania działań w takim wyposażeniu oraz do przeszkolenia osób obsługujących
wydarzenie w zakresie prawidłowego stosowania i użytkowania środków dezynfekujących i
§ 7.

odzieży ochronnej.

OBSŁUGA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA
7.1.

Punkty obsługi powinny być wyposażone w osłony z pleksi.

7.2.

Osoby bezpośrednio obsługujące uczestników Wydarzenia poddawane są kontroli
temperatury ciała (za zgodą) przed dopuszczeniem do pracy. Osoby te powinny być
wyposażone w maseczki / przyłbice ochronne.
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7.3.

Strefy kolejek do obsługi uczestników Wydarzenia powinny być wydzielone tak, aby
odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 2 m a, a miejsce wyznaczone do
zatrzymania się osób oczekujących na obsługę powinno być wyznaczone liniami/ taśmami/
słupkami/ naklejkami na podłodze tak, aby utrzymać odległość minimum 2 m pomiędzy
osobami oczekującymi i obsługą.

7.4.

Organizator zobowiązany jest do zapewnienia obsługi Wydarzenia w środki ochrony
osobistej oraz środki do dezynfekcji rąk.

7.5.

Ewentualne rozliczenia powinny następować bezgotówkowo, terminale płatnicze powinny
być zabezpieczone folią.

7.6.

Obsługa zobowiązana jest do dezynfekowania lad i czytników płatniczych ze zwiększoną
częstotliwością (co najmniej raz na godzinę).

7.7.

Odległość pomiędzy stanowiskami pracy przy stoiskach obsługi wynosi minimum 2 m.

7.8.

W miarę możliwości zawodników zachęca się do kontaktów z biurem obsługi drogą
elektroniczną.

§ 8.

GASTRONOMIA
8.1. Na terenie Wydarzenia dostępny jest punkt gastronomiczny, w którym uczestnicy Wydarzenia
mogą nabyć (na wynos) posiłki i napoje.
8.2. Spożywanie posiłków i napojów na terenie stref ogólnodostępnych jest zakazane.
8.3. Zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej niż co
godzinę.
8.4. Wszystkie osoby zaangażowane w realizację usług gastronomicznych zobowiązane są
do posiadania rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk
(obowiązek

wyposażenia

ciąży

na

podmiocie

świadczącym

usługi

gastronomiczne

na terenie wydarzenia).
8.5. Podmiot świadczący usługi gastronomiczne na terenie wydarzenia jest zobowiązany
do zapewnienia sprzątania i dezynfekcji stref przygotowania i wydawania posiłków.
8.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów (uczestników wydarzenia) należy zwrócić
szczególną uwagę na:
a.

dyscyplinę utrzymania 1,5 m odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez
zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki),

b.

w przypadku usług na wynos:
i.

wydawanie zamówień na ladzie, w torbach,

ii.

bezkontaktowe wydawanie zamówień,

iii. zapewnienie bezpieczeństwa przy korzystaniu z ekranów do składania
zamówień (tzw. kiosków) poprzez np. dozownik z płynem do dezynfekcji rąk
bądź jednorazowe rękawiczki oraz regularne (kilka razy dziennie), przecieranie

§ 9.

powierzchni ekranów).

KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA PROCEDUR
9.1. W razie nieprzestrzegania procedur wymienionych w niniejszej Instrukcji, przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, Organizator, Sędzia Główny, Sędzia PZJ/WZJ mają prawo do:
a.

niewpuszczenia na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich osób, które odmówią
wypełnienia procedur bezpieczeństwa (w tym w przypadku przesłanek zwolnienia od
obowiązku zakrywania ust i nosa nie okażą odpowiedniego zaświadczenia; nie poddadzą
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się weryfikacji temperatury ciała) lub co do których w toku zastosowania tych procedur
zaistnieje prawdopodobieństwo zakażenia (np. koronawirusem), w tym w szczególności
temperatura ciała będzie równa lub wyższa niż 37,5°C (decyzję w tym zakresie
podejmuje lekarz zawodów lub osoba zapewniająca zabezpieczenie medyczne
zawodów),
b.

natychmiastowego wyprowadzenia z terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich
oraz uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania
odpowiednich służb, jeśli dana osoba nie będzie stosowała się do procedur
bezpieczeństwa, nie będzie poddawała się poleceniom Obsługi zawodów, w tym w
przypadku przesłanek zwolnienia od obowiązku zakrywania ust i nosa, jeśli uczestnik
wydarzenia nie okaże odpowiedniego zaświadczenia; nie będzie posiadała opaski
uprawniającej do udziału w Wydarzeniu),

9.2. W razie naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących lub obowiązujących na obszarze
Wydarzenia, Sędzia główny ma prawo do odwołania zawodów, a w przypadku gdy zawody się
rozpoczęły – do ich przerwania i zakończenia..
9.3. W przypadku temperatury ciała równej lub wyższej niż 37,5°C, Organizator powiadamia
lekarza zawodów lub osobę zapewniającą zabezpieczenie medyczne zawodów. Organizator i
osoba z podwyższoną temperaturą ciała, zobowiązane są do stosowania się do wskazówek
lekarza zwodów lub osoby zapewniającej zabezpieczenie medyczne.

§ 10.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ODNIESIENIU DO OSOBY POSIADAJĄCEJ
SYMPTOMY ZAKAŻENIA, OSOBY Z POZYTYWNYM WYNIKIEM TESTU W KIERUNKU
ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2
10.1. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich znajduje się zamknięte, odizolowane
i odpowiednio dezynfekowane pomieszczenie dla osób z objawami infekcji .
10.2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów uczestnicy, Osoby oficjalne,
Obsługa zawodów, nie powinny przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i
skontaktować się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem
zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pond nr 999 lub 112 i
poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
10.3. Każda osoba przebywająca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, która
zaobserwuje u siebie lub innej osoby objawy chorobowe, lub otrzyma pozytywny wynik
testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas Wydarzenia, okresu montażu lub
demontażu, zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi lub pracownikom
obsługi.
10.4. Każda osoba, która uczestniczyła w Wydarzeniu (w jakimkolwiek charakterze), która po
zakończeniu Wydarzenia otrzyma pozytywny wynik testu w kierunku zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 lub została zdiagnozowana jako zakażona ww. wirusem, jest zobowiązana do
zgłoszenia tego faktu Organizatorowi, jeżeli organ służby zdrowia uzna, że mogło dojść do
rozprzestrzeniania wirusa podczas Wydarzenia.
10.5. Organizator zobowiązany jest

do utrzymania stałego kontaktu

i niezwłocznego

wzajemnego informowania o podejrzeniach objawów chorobowych u osób przebywających
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz o fakcie zgłoszenia objawów
chorobowych u którejkolwiek z tych osób.
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10.6. W przypadku wystąpienia u Obsługi zawodów niepokojących objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem, Organizator powinien niezwłocznie odsunąć taką osobę od
pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Organizator powinien niezwłocznie
powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować
się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
10.7. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemicznej o osobie z podejrzeniem zarażenia oraz stosowania się do
wytycznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemicznej.
10.8. Organizator zobowiązany jest do:
a.

ustalenia listy osób (o ile możliwe) obecnych w tym samym czasie i miejscu na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich,

b.

udostępnienia listy uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemicznej.

10.9. Osoba u której występują niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem,
powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym możliwe jest
czasowe odizolowanie jej od innych osób, zgodnie z wytycznymi zespołu medycznego (jeśli
jest)/osoby odpowiedzialnej za BHP (jeśli jest powołana)/ Organizatora.
10.10. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba u której występują
niepokojące objawy, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami,
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych.
10.11. Należy dokładnie zdezynfekować przestrzeń, w której przebywała zakażona osoba.
10.12. Numery telefonów

do

Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej oraz

służb

medycznych wywieszone są widocznym miejscu na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich .
10.13. Pomieszczenie, o którym mowa w pkt. 8.1. podlega dezynfekcji każdorazowo po
odizolowaniu w nim osoby z objawami infekcji.
10.14. Uczestnicy Wydarzenia zostaną poinformowani o stwierdzonym przypadku zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 poprzez system dźwiękowy lub system wizualny.
§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Instrukcja obowiązuje w okresie montażu, przebiegu Wydarzenia i demontażu.
11.2. Niniejsza Instrukcja została opracowana w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 22
stycznia 2021 r., wytyczne wydane przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat
Sanitarny, Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w
związku z COVID-19 obowiązujące od dnia 25.09.2020 r. opracowane przez Polski Związek
Jeździecki, Uchwałę nr U/2987/10/E/2020 Zarządu Polskiego Związku Jeździectwa z dnia 9
października 2020 r. w sprawie zakazu organizowania zawodów konnych z udziałem
publiczności oraz w sprawie innych wymogów organizowania zawodów konnych w okresie
pandemii COVID-19, Discipline-specific guidelines for FEI Jumping Events taking place
durig the Covid-19 pandemic opracowane przez Federation Equestre Internationale oraz
FEI Policy for Enhanced Competition Safety during the Covid-19 Pandemic (effecitve for all
Events held as of 1 July 2020; updated 12 October 2020).
11.3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa
oraz regulacje wydane przez Polski Związek Jeździecki. Wytyczne w sprawie warunków
organizacji zawodów jeździeckich w Polsce w związku z COVID-19 obowiązujące od dnia
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25.09.2020 r. opracowane przez Polski Związek Jeździecki stanowią załącznik do niniejszej
Instrukcji.
11.4. Wszelkie

ewentualne

zmiany dotyczące

bezpieczeństwa

epidemicznego, wynikające

z obowiązujących przepisów i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zostaną
uwzględnione, a jednolity tekst Instrukcji zostanie opublikowany przez Grupę MTP
w internecie pod adresem www.mtp.pl i na stronie www.cavaliada.pl
11.5. Organizator jest zobowiązany do zamieszczenia zaktualizowanej Instrukcji na stronie
internetowej organizowanego przez siebie wydarzenia, niezwłocznie po jej otrzymaniu
od Grupy MTP.
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