Zalecenia dla Wystawców w celu zapewnienia bezpieczeństwa na stoisku w związku
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)

1. Dopuszczenie do pracy na stoisku jedynie pracowników po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała oraz
wyposażanych w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane
obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
2. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie SARS-CoV-2 poza miejscem świadczenia usług powinien
niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy i powiadomić stację epidemiologiczną, do czasu badania i
decyzji winien się wstrzymać od uczestniczenia w Targach
3. Rekomenduje się, aby zabudowa stoisk była bardziej otwarta i przestrzenna oraz nie zawierała ciasnych
miejsc i pomieszczeń.
4. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej (maseczki,
przyłbice, rękawiczki) oraz środków dezynfekujących dla obsługi stanowiska. Zaleca się również ustawienie
płynów dezynfekujących dla gości odwiedzających stoisko.
5. Utrzymywanie odpowiedniego dystansu z osobami wchodzącymi na teren stoiska i unikanie uścisków dłoni.
6. Dostosowanie liczby obsługujących stanowisko w jednym czasie do powierzchni stanowiska, by zapewnić
odpowiednie bezpieczeństwo osób przebywających na stanowisku jak i odwiedzających.
7. Dezynfekowanie powierzchni stołów i innych powierzchni płaskich na stoisku nie rzadziej niż co godzinę.
8. Regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów
infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady z użyciem środków dezynfekujących o ile takie znajdują się na
stoisku.
9. Zaleca się w miarę możliwości ograniczenia rozdawania materiałów reklamowanych drukowanych a w ich
miejsce zaproponować wersje online.
10. Jeśli to możliwe zastosowanie rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich
dezynfekowanie nie rzadziej niż co godzinę.
11. Przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych
i dezynfekowanych
12. Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia obsługujących stoisko jak również odwiedzających powinny
zostać zgłoszone jak najszybciej Organizatorowi, który podejmie właściwe kroki zmierzające do zapewnienia
bezpieczeństwa innych uczestników wydarzania.
13. Wystawca powinien posiadać listę osób, które obsługują stoiska i w razie konieczności udostępnić ją
Organizatorowi.
14. Wystawca zobowiązany jest do wypełnienia „Ankiety Epidemiologicznej” przed objęciem stanowiska.

