
 
 
 

Plan higieny dla wydarzeń Saksońskiej Fundacji Krajowej Przyroda  

i Środowisko - Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt / Działy Akademii 

oraz Centrum Parku Narodowego 
 

 
1. Wszystkich wymogów i zasad, które obecnie obowiązują w życiu 

publicznym, należy również przestrzegać podczas realizacji wydarzeń. 

 

2. Co do zasady, wydarzenia mogą być przeprowadzane. Organizator określa 

maksymalną liczbę uczestników wydarzenia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

3. W wydarzeniach mogą brać udział tylko osoby bez podejrzenia występowania 

objawów COVID-19, zgodnie z publikacją Instytutu Roberta Kocha. 
 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Orientierungshilfe_Buerger.pdf?__blob=publication File) 

 

4. Wszyscy uczestnicy muszą być zarejestrowani i zapisani wraz z pełnymi danymi 

kontaktowymi, w tym numerem telefonu, na wypadek konieczności 

późniejszego monitoringu. Kto nie zgadza się na ten warunek, nie może 

uczestniczyć w żadnym wydarzeniu. Uczestnicy zostaną poinformowani o 

środkach zapobiegających zakażeniom (plan higieny) wraz z potwierdzeniem 

rejestracji. Podpis na liście uczestników (dla wybranych wydarzeń) musi być 

złożony przez uczestnika przy pomocy własnego długopisu. Na liście 

uczestników musi zostać odnotowany początek, koniec i miejsce wydarzenia.  
 

5. Należy przestrzegać ogólnie obowiązującej zasady dystansu społecznego 

(obecnie co najmniej 1,5 m), ewent. przez mniejsze, stałe grupy, o większym 

odstępie między osobami. Odnosi się to również do pobytu na zewnątrz.  
 

6. Jeżeli wymóg dotyczący odległości nie może być spełniony, konieczne jest 

założenie maski zasłaniającej usta i nos. Uczestnicy imprezy muszą mieć przy 

sobie własną maskę.  
 

7. Podczas wydarzeń, które odbywają się w zamkniętych pomieszczeniach, 

wszystkim uczestnikom zostaną przydzielone stałe miejsca, z których należy 

korzystać przez całe wydarzenie, nie można ich zamieniać. Od momentu 

wejścia do budynku do momentu zajęcia miejsca siedzącego należy mieć 

zakryte usta i nos.  
 

8. Podczas wydarzeń, które odbywają się w pomieszczeniach zamkniętych, należy 

podjąć środki ostrożności w celu zapewnienia, że wszystkie osoby umyją lub 

zdezynfekują ręce po wejściu do budynków Na wydarzeniach plenerowych 

zostanie zapewniony środek do dezynfekcji rąk.  
 

9. Podczas imprez odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych należy 

zapewnić odpowiednie możliwości do mycia rąk, wyposażone w mydło w 

płynie, środki dezynfekujące i jednorazowe ręczniki.  
 

10. Wszystkie wymagania dotyczące higieny powinny być wyraźnie zaprezentowane 

na znakach informacyjnych.   
 

11. Wykorzystywane pomieszczenia powinny być często i dokładnie wietrzone.  
 

12. Należy korzystać ze wszystkich możliwości przebywania na zewnątrz.  
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13. Co do zasady, wykłady, prezentacje i aktywności są dozwolone tylko na 

poszczególnych, pojedynczych stanowiskach pracy. Praca w parach i w 

małych grupach może być wykonywana tylko zgodnie z przepisami 

dotyczącymi zachowania dystansu społecznego.  

 

14. Wspólne korzystanie ze sprzętu technicznego (np. laptopów, mikroskopów, 

koncepcji interaktywnych itp.) oraz innych materiałów roboczych (np. 

długopisów, podkładek do pisania itp.) jest niedozwolone, jeżeli pomiędzy 

zmianami nie można zagwarantować dezynfekcji materiałów roboczych. 
 

15. Nie można oferować samoobsługi w przypadku napojów i żywności.  

 

16. Uczestnicy wykazujący podczas wydarzenia objawy Covid-19 zostaną 

odesłani do domu, a w przypadku pozytywnego wyniku, zostaną poproszeni 

o dostarczenie organizatorowi informacji umożliwiających szybkie dalsze 

śledzenie łańcucha infekcji.   
 
 

17. Jeżeli organizator (pracownik LaNU) nie jest obecny na miejscu, za 

przestrzeganie regulaminu odpowiada wykonawca wymieniony w umowie o 

honorarium i udziela on również informacji w przypadku kontroli.  

 

18. Jeżeli wydarzenie odbywa się w pomieszczeniach zewnętrznych/wynajętych i 

jeżeli z obowiązującego tam planu higieny wynikają dodatkowe 

warunki/ograniczenia, należy ich bezwzględnie przestrzegać.  

 
19. Należy stosować się do poleceń organizatora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stan na: 25.06.2020 


