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Procedury zapobiegawcze: podejrzenie  zakażenia 

koronawirusem pracowników / obsługi wydarzenia / spotkania 
 

1. Obowiązek zapoznania uczestników / pracowników obsługi wydarzenia / spotkania 
odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z COVID-19 (przekazanie 
najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie). 

2. Uczestnicy i pracownicy obsługi wydarzenia / spotkania powinni zostać poinstruowani, 
że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów nie powinni przychodzić na 
teren spotkania, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 
celem uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. 

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 
Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 
a także obowiązujących przepisów prawa. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na terenie 
spotkania lub uczestnika przebywającego na terenie spotkania niepokojących objawów 
sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odseparować go od reszty 
osób i skierować do punktu medycznego / wyznaczonego pomieszczenia. 

5. Pracownik obsługi / uczestnik wydarzenia / spotkania powinien oczekiwać na transport 
sanitarny w wyznaczonym pomieszczeniu/punkcie medycznym, w którym jest możliwe 
czasowe odizolowanie go od innych osób. 

6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik obsługi / 
uczestnik wydarzenia / spotkania, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie  
z procedurami sanitarnymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, 
poręcze, uchwyty itp.). 

7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę 
zaistniały przypadek. 
 


