STANDÓWKI – POSTANOWIENIA OGÓLNE
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną firma Targi w Krakowie zaleca:
1. Wskazówki dotyczące projektu i wykonania stoisk targowych.
• Projektowanie stanowisk wystawienniczych bardziej otwartych, minimalizowania
ilości zbędnych ścian, unikania niewielkich pomieszczeń magazynowych oraz
socjalnych na powierzchni stoiska.
• Na każdym stoisku należy rozplanować miejsce na dozownik do dezynfekcji rąk dla
obsługi stoiska (mobilny, stacjonarny). Zaleca się również zaplanowanie w
widocznym miejscu dozownika z płynem dezynfekującym dla gości odwiedzjących
stoisko.
• Materiały użyte do budowy stoiska (ściany, blaty lad/stołów, podłogi itp.) powinny
być łatwe do czyszczenia i dezynfekcji.
• Przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie
czyszczonych i dezynfekowanych.
• Przy organizacji przestrzeni gastronomicznej na stoisku należy zachować
bezpieczną odległość oraz stosować się do aktualnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia
dla branży gastronomicznej.
2. Przekazujemy również zalecenia dla pracowników firm montażowych.
• Przy wyposażaniu stoiska w eksponaty z użyciem bieżącej wody (unity, umywalki
itp.) zaleca się stosowanie szczególnych środków ostrożności.
• Pracownicy firmy zabudowującej oraz dostawcy muszą posiadać środki ochrony
osobistej, które zapewnia im pracodawca. Jeśli to możliwe i nie wymaga tego
sytuacja zaleca się pracę z zachowanie bezpiecznego dystansu.
• Podczas montażu, demontażu, jak i w trakcie realizacji wydarzenia każda osoba na
terenie EXPO KRAKÓW ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub
innym materiałem) podczas organizacji wydarzenia.
• Każda osoba przebywająca na terenie Targów zobowiązana jest do zachowania
dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób, o ile aktualnie obowiązujące przepisy
prawa i zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie stanowią inaczej.
• Przed podjęciem prac każdorazowo należy założyć rękawiczki jednorazowe lub
zdezynfekować ręce.
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W obsłudze wydarzenia nie mogą uczestniczyć osoby z symptomami choroby
zakaźnej, mające kontakt z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była
narażona na kontakt z osobą zakażoną, co najmniej na 14 dni przed targami
ANTYCOVID EXPO. Firma standowa zobowiązana jest do udokumentowania
wywiadu epidemiologicznego całego personelu przygotowującego stoiska poprzez
stosowne ankiety i przechowywania danych przez okres dwóch tygodni, celem
przekazania organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np.
właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.
Firmy zabudowujące i dostawcy zobowiązani są do przeszkolenia personelu
w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania
uczestników na terenie Targów.
Osoba, która mogła narazić się na zakażenie SARS-CoV-2 poza EXPO KRAKÓW
powinna niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy/zleceniodawcy
i powiadomić stację epidemiologiczną, a do czasu badania i decyzji powinna się
wstrzymać od uczestniczenia w targach.
Bezwzględny zakaz wstępu na tereny EXPO KRAKÓW mają osoby, które podlegać
będą kwarantannie, izolacji lub nadzorowi epidemiologicznemu.
Każda osoba przebywająca na terenie EXPO KRAKÓW, w razie złego samopoczucia
zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia się do wyznaczonego punktu
medycznego lub poinformowania o tym fakcie Inspektora ds. Bezpieczeństwa
Sanitarnego pod numerem telefonu +48 513 448 494.
Firmy zabudowujące i dostawcy w trakcie montażu i demontażu stoisk zobowiązani
są do przestrzegania
regulaminów obiektów EXPO KRAKÓW oraz zasad
bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

3. Celem zagwarantowania bezpiecznych warunków podczas budowy stoisk firma Targi
w Krakowie podjęła następujące działania:
• Na terenie EXPO KRAKÓW zainstalowano odpowiednią liczbę pojemników
z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych
ogólnodostępnych przestrzeniach.
• Serwis sprzątający na obiekcie EXPO KRAKÓW działa zgodnie z ustalonym
wcześniej planem zachowania higieny.
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Każda osoba wchodząca na teren obiektu EXPO KRAKÓW będzie podlegała
bezdotykowej kontroli temperatury ciała oraz obowiązkowej dezynfekcji rąk.
• Przeprowadzana jest regularna wentylacja przestrzeni EXPO KRAKÓW, w której
przebywają uczestnicy.
Osobą nadzorującą przestrzeganie zasad sanitarnych z ramienia firmy Targi w Krakowie jest
Inspektor ds. Bezpieczeństwa Sanitarnego. W przypadku niestosowanie się do
obowiązujących norm lub lekceważenia zaleceń Kierownika hali w tym zakresie może on
odmówić możliwości wykonywania prac firmie nagminnie łamiącej obowiązujący reżim
sanitarny.
Pełne wytyczne Ministerstwa Rozwoju dla Organizatorów/Wystawców Targów w trakcie
epidemii COVID-19 w Polsce znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/targi

