
 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA  

PODCZAS WYDARZENIA CYBERSEC CEE R&C 2021  

w dniach 1-3 września 2021 roku 

1. Bezpieczeństwo w obiektach 

Dbając o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia wszystkich Uczestników wydarzenia, zaproszonych gości 
oraz pracowników / dostawców obsługujących wydarzenie zapewniamy w obiektach, w których 
organizujemy Nasze Wydarzenie skuteczną dezynfekcję powierzchni, dbamy o wietrzenie 
pomieszczeń oraz odkażanie sprzętów. Wszystko po to, aby osoby biorące udział w Wydarzeniu, 
pracownicy oraz dostawcy czuli się bezpiecznie i komfortowo w odpowiednio przygotowanych 
przestrzeniach. 

Podejmowane działania: 

• przestrzeń, w której odbędzie się Wydarzenie przygotowujemy i aranżujemy zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi zachowania odległości, 

• dezynfekujemy powierzchnie przed wejściem Uczestników na Wydarzenie jak również 
podczas jego trwania, dbamy o regularne czyszczenie i dezynfekcję elementów sprzętowych 
udostępnionych Uczestnikom oraz dotykowych (klamki, poręcze itp.) 

• wprowadziliśmy nowe procedury dla serwisu sprzątającego – obowiązuje większa 
częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji (co jedną godzinę toalety, uchwyty, poręcze, klamki, 
przyciski, windy, blaty, oparcia krzeseł, blaty w punktach rejestracji uczestników, etc.), 

• przestrzegamy ustalonych przepisami prawa zasad dotyczących liczby uczestników 
wydarzenia,  

• zalecamy aby z wind korzystały osoby, które mają trudności w przemieszczaniu się pomiędzy 
kondygnacjami z uwagi, iż zmniejszyliśmy liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w 
windzie (maksymalna dopuszczalna liczba osób podzielona przez 3), 

• przestrzegamy ustalonych zasad w zakresie częstej wymiany powietrza w obiektach - 
wietrzymy sale i pomieszczenia, 

• środki do dezynfekcji umieściliśmy „na wyciągnięcie ręki” (po wejściu do obiektów, w 
toaletach, w miejscach rejestracji uczestników, przy windach oraz w strefie gastronomicznej), 

• w dobrze widocznych miejscach umieściliśmy instrukcje dotyczące: mycia rąk, dezynfekcji rąk, 
zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczek, 

• wyposażyliśmy wszystkie toalety w płynne mydło, środek do dezynfekcji rąk i jednorazowe 
ręczniki papierowe, 

• maksymalna liczba osób mogących przebywać w toalecie jest równa liczbie dostępnych 
kabin/pisuarów, 

• wyłączyliśmy suszarki do rąk – w toaletach korzystamy z podajników ręczników papierowych, 
• oznaczyliśmy dedykowane zamykane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej, a 

pojemniki na śmieci i odpady są regularnie czyszczone i dezynfekowane,  
• planujemy harmonogram organizacji wydarzenia tak, aby jak najmniejsza liczba osób 

pracowała w jednym czasie w jednym miejscu – uwzględniając również pracowników 
biurowych, 

• maksymalnie ograniczyliśmy czynności operacyjne w punktach rejestracji uczestników,   
• nie korzystamy z depozytów, 
• szatnie/punkty przechowywania bagażu organizujemy w sposób następujący: 



o możliwe maksymalnie zwiększamy liczbę personelu obsługującego szatnie lub 
zapewniamy możliwość samodzielnego wieszania okryć wierzchnich przez 
uczestników wydarzenia/spotkania, 

o w kolejce do szatni zachowujemy min. 1,5-metrową odległość między uczestnikami 
spotkania/wydarzenia, 

o obsługę szatni wyposażamy w środki ochrony indywidualnej, w tym maski i rękawiczki 
oraz środki do dezynfekcji rąk (zgodnie z obowiązującymi przepisami),  

o w miarę możliwości okrycia wierzchnie wieszamy na co drugim wieszaku, wydawane 
numerki powinny być do jednorazowego użytku, 

• ladę szatni dezynfekujemy regularnie, nie rzadziej niż co jedną godzinę 
• rekomendujemy płatności bezgotówkowe, 
• w zakresie sprzętu IT/AV zobowiązujemy się m.in. do: 

o dezynfekcji mikrofonów i prezentera w przerwie między wystąpieniami, 
o dezynfekcji mównicy w przerwie między wystąpieniami, 
o dezynfekcji kabiny symultanicznej – po każdym bloku, 
o dezynfekcji zestawów do tłumaczenia symultanicznego - po każdym dniu. Pamiętamy, 

by w ciągu dnia nie wydawać tego samego zestawu dwóm różnym osobom. 

 

2.  Bezpieczni Uczestnicy 

Zwiększamy zasady bezpieczeństwa jednakże Państwa bezpieczny udział w wydarzeniu zależy w dużej 
mierze również od Państwa odpowiedzialności jako Uczestników. Dlatego też na bieżąco 
komunikujemy się z gośćmi, uczestnikami wydarzenia i prosimy o stosowanie się do określonych niżej 
zasad. 

Podejmowane działania: 

• prosimy uczestników przed rozpoczęciem wydarzeń o dezynfekowanie i dokładne mycie rąk 
wodą z mydłem. Dozowniki z płynem dezynfekującym są łatwo dostępne na terenie obiektów, 
a w toaletach zamieściliśmy instrukcje jak dokładnie myć dłonie, 

• obowiązkowe podczas Wydarzenia jest noszenie maseczek, w szczególności w ciągach 
komunikacyjnych oraz w kolejkach, 

• zwracamy uwagę uczestnikom na to, aby utrzymywali między sobą zalecany dystans 
społeczny, aby nawet w trakcie rozmowy czy w kolejkach do wejścia/wyjścia, toalet, rejestracji 
uczestników czy szatni pozostawali w rekomendowanej odległości od siebie (min. 1,5 metra), 

• zapewniamy środki ochrony indywidualnej w przypadku braku ich posiadania przez 
Uczestników,   

• zalecamy, aby ze względu na swoje bezpieczeństwo, w wydarzeniach nie brały udziału osoby 
powyżej 70 roku życia i posiadające choroby przewlekłe, 

• zalecamy zajmowanie rzędów naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca 
między uczestnikami; obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami 
nie dotyczy osoby, która:  

o jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać 
się samodzielnie, 

• zalecana jest rejestracja i kontakt z obsługą wydarzenia w formie online, 
• przemieszczamy się tylko w strefie oznaczonej dla Uczestników wydarzenia, 
• wymagamy stosowania się do procedury wejścia i wyjścia uczestników do obiektu lub na teren 

wydarzenia: 



o w przypadku oczekiwania w kolejce do zachowania dystansu min. 1,5 metra, 
o zastosowania się do podziału uczestników na grupy wpuszczane w odpowiednich 

odstępach czasowych – jeżeli organizator przewidział taką procedurę, 
o sprawne przemieszczanie się przy wejściu/wyjściu, w miarę możliwości 

przepuszczanie najpierw osób starszych 
• wymagamy zastosowania się do środków bezpieczeństwa stosowanych w obiekcie, instrukcji 

i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków, 
• w przypadku wystąpienia u Uczestnika w dniu Wydarzenia niepokojących objawów mogących 

sugerować zarażenie koronawirusem lub w przypadku bezpośredniego kontaktu uczestnika z 
osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, chorą albo podejrzaną o zakażenie, nie powinien on 
przychodzić na miejsce organizacji wydarzenia. Apelujemy o pozostanie w domu i 
postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa 
Zdrowia tj. skontaktować się z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, 
oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i 
poinformować o swoich objawach. 

• apelujemy o zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – 
jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk wodą z mydłem lub 
środkiem dezynfekującym. 

3. Gwarancja bezpiecznego cateringu 

Stowarzyszenie Instytut Kościuszki współpracuje z zaufanymi i sprawdzonymi firmami cateringowymi, 
które dbają zarówno o jakość jak i przestrzegają zasad bezpieczeństwa dot. COVID-19. W trosce o 
bezpieczeństwo uczestników wydarzenia, wdrożyliśmy jeszcze bardziej rygorystyczne zasady. 

Podejmowane działania: 

• w przypadku konieczności dostawy sprzętu i/lub żywności, auta wykorzystywane do 
transportu poddawane są wietrzeniu i/lub dezynfekcji i/lub ozonowaniu, 

• sprzęt i zastawę dezynfekujemy na bieżąco, 
• serwowanie posiłków odbywać się może: 

o zamykane biodegradowalne lunchboxy, 
o przyprawy, cukier i sól w jednorazowych opakowaniach, 
o serwowanie posiłków oraz napojów bezpośrednio przez obsługę, 

• Uczestnicy wydarzenia mogą spożywać posiłki w przestrzeni gastronomicznej jedynie przy 
zachowaniu odpowiedniej odległości (min. 1,5 m dystansu pomiędzy siedziskami / stołami / 
stolikami koktajlowymi) 

• obsługa po uprzednim wykorzystaniu przez daną osobę / dane osoby krzesła / stołu / stolika 
natychmiast zdezynfekuje dany mebel / meble stosując odpowiednie środki 

• obsługa nosi maski zakrywające usta i nos oraz rękawiczki, systematycznie dezynfekuje 
również ręce, 

• środki dezynfekujące dla uczestników/gości i obsługi są dostępne w strefach cateringowych, 
• dezynfekujemy powierzchnie wspólne, z którymi stykają się Uczestnicy, minimum co 15 minut 

(z wyłączeniem podłogi), 
• stosujemy się do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/ 

4. Bezpieczeństwo w trakcie wydarzeń 

a. Konferencje, panele  

http://www.gov.pl/web/koronawirus/


Opracowaliśmy niniejsze zasady, które obowiązują podczas Wydarzeń w różnych obiektach. 

Podejmowane działania: 

• prowadzimy działania komunikacyjne do uczestników – informujemy o nowych wytycznych i 
zasadach bezpieczeństwa dotyczących ochrony przed SARS-CoV-2 przed wydarzeniem jak i w 
jego trakcie. Wykorzystujemy m.in.: media społecznościowe, strony www, regulamin 
wydarzenia, tablice, etc., 

• z uczestnikami, kontaktujemy się online, przez wybrane platformy, systemy rezerwacji. 
Wykorzystujemy nowe technologie, ograniczamy kontakty bezpośrednie, 

• w przypadku wystąpienia u osoby uczestniczącej w Wydarzeniu (gościa, uczestnika, 
pracownika obsługi) niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem osoba 
ta zostanie niezwłocznie odizolowane od reszty osób i skierowana do wyznaczonych pokoju 
(wyposażonego m.in. w środki ochrony indywidualnej oraz płyn dezynfekujący) do czasu 
przybycia transportu sanitarnego.  W miejscach, w których osoba ta przebywała zostanie 
przeprowadzone rutynowe sprzątacie zgodnie z procederami sanitarnymi wraz z 
zdezynfekowaniem powierzchni dotykowych.  Organizator imprezy zastosuje przygotowaną 
przez siebie wewnętrzną procedurę postępowania, zgodnie z wytycznymi GIS, 

• w przypadku wystąpienia u osoby uczestniczącej w Wydarzeniu (gościa, uczestnika, 
pracownika obsługi) wyraźnych objawów choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, 
trudności w oddychaniu osoba ta nie powinna uczestniczyć w Wydarzeniu.  Powinna jak 
najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem lub 
zadzwonić na nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach. W miejscach, w których 
osoba ta przebywała zostanie przeprowadzone rutynowe sprzątacie zgodnie z procederami 
sanitarnymi wraz z zdezynfekowaniem powierzchni dotykowych. 

• środki ochrony indywidualnej będą dostępne w wyznaczonych punktach na terenie obiektu, 
• numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych 

umieszczamy w łatwo dostępnym miejscu, 
• dbamy o utrzymanie dystansu przynajmniej 1,5 metra pomiędzy gośćmi /prelegentami 

/uczestnikami, 
• zasłaniamy usta i nos (maseczka) – dotyczy każdej osoby przebywającej w obiekcie 

(organizator, podwykonawcy, uczestnik, obsługa etc.), 
• przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do maksymalnej liczby osób 

mogących przebywać na wybranej przestrzeni (konferencje, panele, spotkania, strefa 
cateringu) oraz kontrolujemy ich liczbę, 

• wyznaczyliśmy osobę ds. przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z 
wdrożeniem wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z 
właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej;  

• uruchamiamy alarmowy nr telefonu organizatora, dostępny w czasie wydarzenia, 
umieszczamy go w widocznych miejscach wraz z informacją o zasadach korzystania, 

• uczestników sytuujemy w odległości minimum 1,5 metra od sceny/prelegentów,  
o układ przestrzenny (tzw. set-up, tj. m.in. ustawienie krzeseł, stołów, sceny etc.) 

spotkania/wydarzenia organizujemy w sposób zapewniający zwiększenie fizycznej 
odległości między uczestnikami wydarzenia – min. 1,5 metra, 

• maksymalnie ograniczamy możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących oraz 
możliwość zbierania się uczestników w ciągach komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający 
zachowanie odpowiedniego dystansu. Wyjście z terenu wydarzenia jest w innym miejscu niż 
wejście na jego teren i wyraźnie oznaczone, z zakazem wychodzenia wejściem 

• stosujemy się do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 
dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, szczególnie 



dotyczy to zasad bezpieczeństwa uczestników/pracowników/dostawców 
wydarzenia/spotkania opublikowanych na stronach serwisu https://www.gov.pl. 

b. Stoiska partnerskie 

Partnerów obowiązują wytyczne GIS, a także dodatkowo zasady związane z zabudową i przestrzenią 
stoisk partnerskich. 

Podejmowane działania: 

• tworzymy strefy buforowe na stoiskach tak, by zapewnić wymaganą odległość między 
osobami, 

• informujemy partnerów o obowiązku posiadania urządzeń do dezynfekcji rąk na stoisku w 
widocznym i dostępnym miejscu, 

• każda osoba wchodząca na stoisko zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, 
• sprzątanie i dezynfekcja elementów odbywa się nie rzadziej niż co jedną godzinę, 
• przestrzeń dla partnerów organizujemy uwzględniając poszerzenie ciągów komunikacyjnych 

pomiędzy stoiskami do szerokości minimum 3 metrów, 
• w ramach Wydarzenia uprawnionymi do stoisk partnerskich są wyłącznie osoby posiadające 

dokumenty wstępu tj. zgłoszeni wystawcy, z którymi Organizator zawarł stosowne umowy etc.  
• rejestrujemy wszystkich Partnerów, pozyskujemy dane osobowe pracowników Partnerów 

przebywających na terenie obiektu podczas trwania Wydarzenia (np. poprzez wprowadzenie 
biletów imiennych), 

• zaleca się aby w miarę możliwości materiały dla uczestników były dostępne tylko w wersji 
online (np. na ekranach, pliki przekazywane online), 

• informujemy o ograniczeniach liczby osób mogących przebywać jednocześnie w 
pomieszczeniu, zachowaniu odległości między kolejnymi osobami, obowiązku unikania 
skupisk ludzi oraz przestrzegania zasad higieny, 

• pracownicy partnerów/osoby świadczące usługi w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów, powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem lub ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 
pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach. 

• stosujemy się do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 
dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz wytycznych 
Ministerstwa Rozwoju i Technologii dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj- 
-technologia. 

5. Nasi pracownicy  

W trosce o bezpieczeństwo uczestników wydarzeń, gości i naszych pracowników oraz pracowników 
naszych kontrahentów wdrożyliśmy następujące wytyczne i obowiązki. 

Podejmowane działania: 

• na bieżąco monitorujemy stan zdrowia naszych pracowników, każdy pracownik został również 
odpowiednio przeszkolony i poinstruowany w zakresie zasad reżimu sanitarnego i 
bezpieczeństwa, 

•  podczas kontaktu z uczestnikami wydarzenia, zaproszonymi gośćmi zasłaniamy nos i usta, 
nosimy maseczki.  

• zachęcamy uczestników wydarzenia, gości i pracowników do uśmiechu na powitanie w 

zastępstwie uścisku dłoni       

http://www.gov.pl/web/koronawirus/
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• zachowujemy bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane 1,5 
metra), 

• regularnie, często i dokładnie myjemy ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją lub 
dezynfekujemy osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), 

• podczas kaszlu i kichania zakrywamy usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 
• staramy się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 
• przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu, myjemy ręce wodą z mydłem lub dostępnymi w 

obiekcie płynami do dezynfekcji.  
• dbamy aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne.  
• stosujemy się do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/. 

Niniejsza polityka  została opracowana na podstawie Wytycznych dla organizatorów spotkań 
biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Wersja uwzględniająca 
aktualny na dzień sporządzenia niniejszej Polityki stan prawny i wytyczne wydane przez  Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych m.in. na stronie  

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-

kongresy, https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia  

Stowarzyszenie Instytut Kościuszki zastrzega sobie możliwość zmiany zasad bezpieczeństwa 
wskazanych w niniejszym dokumencie w zależności od sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących w 
tym zakresie przepisów prawa i wytycznych Ministerstwa Rozwoju i GIS. Zmiany będą ogłaszane w 
formie elektronicznej na stronie internetowej wydarzenia.  
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