Załącznik do Uchwały Zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej
z dnia 4.11.2021

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS REALIZACJI KONGRESU OPEN EYES ECONOMY SUMMIT
W DNIACH 15-17 LISTOPADA 2021, CENTRUM KONGRESOWE ICE KRAKÓW
W związku z pandemią koronawirusa SARS-COV2 osoby uczestniczące w wydarzeniu (dalej
„uczestnicy”) Open Eyes Economy Summit 6 (dalej „OEES” lub „wydarzenie”) w Centrum
Kongresowym ICE Kraków (dalej: ICE), podczas montażu, demontażu oraz w trakcie
wydarzenia, tj. w dniach 15-17 listopada 2021, zobowiązane są do przestrzegania
następujących zasad:
ZASADY OGÓLNE:
1. Do przebywania w ICE uprawnione są wyłącznie następujące grupy osób:
a) Uczestnicy – osoby, które dokonały rejestracji za pośrednictwem systemy
rejestracyjnego dostępnego na platformie www.live.oees.pl i posiadają bilet
uprawniający ich do udziału stacjonarnego w OEES,
b) Organizator – Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej i jej pracownicy,
c) Podwykonawcy i obsługa techniczna – osoby niezbędne do realizacji
wydarzenia,
d) Wolontariusze – osoby niezbędne do realizacji wydarzenia, które zgłosiły się w
procesie rekrutacji wolontariuszy i podpisały odpowiednią umowę z
Organizatorem,
e) Prelegenci,
f) Media.
2. Przedstawiciele grup wymienionych w pkt. 1 będą mogli uczestniczyć w Kongresie w
formie stacjonarne w Centrum Kongresowym ICE KRAKÓW tylko i wyłącznie jeżeli w
pierwszym dniu udziału w realizacji OEES (odpowiednio 15, 16 lub 17 listopada 2021):
1) wykażą, że są osobami w pełni zaszczepionymi, ozdrowieńcami lub posiadają
negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 wykonanego na maksymalnie 48h
przed Kongresem,
2) poddadzą się pomiarowi temperatury – dot. każdego dnia udziału w realizacji
OEES,
3) złożą oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
procedury, w którym oświadczą według swojej najlepszej wiedzy, że
(oświadczenie dostępne będzie w Obiekcie w dniu rozpoczęcia Kongresu):

a) nie są zakażone COVID-19 (tj. nie są objęte izolacją nałożoną przez służby
sanitarne),
b) nie przebywają na kwarantannie nałożonej przez służby sanitarne,
c) w ciągu ostatnich 14 dni nie miały symptomów chorobowych
wskazywanych przez służby sanitarne jako możliwe objawy zakażenia
COVID-19,
d) w ciągu ostatnich 14 dni nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną
COVID-19.
3. Pierwszego dnia udziału w Wydarzeniu, po spełnieniu warunków, o których mowa w
pkt. 2, każda osoba otrzymuje imienny identyfikator, który uprawnia do wejścia do
Obiektu w kolejne dni Wydarzenia, bez konieczności realizacji obowiązków, w o
których mowa w pkt. 2 ppkt. 1 i 3.
4. Organizator informuje, iż niewypełnienie którejkolwiek z czynności ujętych w pkt. 2
jest jednoznaczne z brakiem możliwości przebywania na teren ICE (Podstawa
prawna: REGULAMIN OPEN EYES ECONOMY SUMMIT 6 (2021) stanowiący
Załącznik do uchwały zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej z dnia
14.09.2021).
5. Na miejscu przed wejściem głównym do Obiektu Organizator zapewni możliwość
odpłatnego wykonania testu na obecność COVID-19 (tzw. Wymazobus), do którego
zostanie skierowana osoba nie spełniająca warunków, o których mowa w pkt. 2
ppkt. 1. Dokonanie wymazu będzie możliwe w następujących godzinach:
a) Poniedziałek 15.11.2021 – godz. 8.00-18.00
b) Wtorek 16.11.2021 – godz. 8.00-18.00
c) Środa 17.11.2021 – godz. 8.00-18.00
Oczekiwania na wynik testu może potrwać do 60 minut. Osobom, które planują
zrobić test zaleca się przybycie odpowiednio wcześniej. Cena testu 94,00 zł brutto.
6. Każda osoba uprawniona do przebywania na terenie ICE zobowiązana jest do wejścia
do obiektu wejściem głównym (wejście numer 1) lub od strony parkingu
podziemnego gdzie:
a) wykaże, że jest osobą w pełni zaszczepioną, ozdrowieńcem lub posiada negatywny
wynik testu w kierunku COVID-19 wykonanego na maksymalnie 48h przed
Kongresem,
b) dobrowolnie podda się pomiarowi temperatury,
c) złoży pisemne oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 ust. 3 (na recepcji).
7. Na terenie ICE obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą
maseczki.

8. Wszyscy obecni w ICE są zobowiązani do przestrzegania zasad dystansu społecznego
(min. 1,5 metra odległości) oraz reżimu sanitarnego i obostrzeń aktualnych w dniach
trwania wydarzenia.
9. Na terenie ICE znajdują się ogólnodostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji –
zalecane jest ich częste stosowanie.
10. Zużyte maseczki należy utylizować w specjalnych koszach do tego przystosowanych
znajdujących się na terenie ICE.
11. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zaopatrzenia się we własne środki ochrony
osobistej. Organizator zapewnia zapasowe środki higieny: maseczki, rękawiczki, płyny
do dezynfekcji, dostępne na recepcji.
12. Koordynator ds. zdrowotnych, Kinga Taćkiewicz (Fundacja Gospodarki i Administracji
Publicznej), jest dostępny pod numerem: 668242303.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA COVID -19
1. Podczas OEES zapewniona jest obsługa medyczna oraz izolatka.
2. W przypadku zauważenia u siebie objawów COVID-19 lub złego samopoczucia należy:
a) niezwłocznie zgłosić się do punktu medycznego znajdującego się na foyer 0 przy
windach;
b) poinformować o zaistniałej sytuacji koordynatora ds. zdrowotnych.
3. Koordynator ds. zdrowotnych po konsultacji z osobą podejrzaną o zakażenie powinien
odesłać osobę transportem indywidualnym do domu lub poprosić o poczekanie na
transport w pomieszczeniu, w którym możliwe jest odizolowanie się od innych (tzw.
„izolatka”).

Załączniki:
1. Oświadczenie OEES 2021_udział stacjonarny (wzór)

