Príloha č.1

KORONA SAFETY FIRST!
Zoznam opatrení, noriem, usmernení a odporúčaní,
ktoré budú aplikované pri organizovaní konferencie Digital RULEZZ 2020

1. Bezpečnostná kontrola & registrácia
1. Návštevníci budú pri vstupe na konferenciu informovaní a vyzvaní ku
dodržiavaniu nasledovných pravidiel:
• Dezinfekcia rúk
• Neustále prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, šálom či šatkou
• Zákaz podávania rúk
• V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ,
nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii
• Ak sa u osoby objavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je
potrebné bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára
a opustiť miesto hromadného podujatia
• Odporúčané dodržiavanie rozostupov 2 metre medzi osobami, ktoré nežijú
v spoločnej domácnosti
2. Meranie teploty návštevníkov hosteskou pri registrácii, pričom nameraná
teplota nesmie byť vyššia ako 37,2°C.
3. V prípade, že si návštevník neprinesie rúško, budú pripravené rúška pri
vstupe, nebudú sa ale proaktívne ponúkať.
2. „Social Distancing“ podľa platných oficiálnych usmernení
1. V zmysle aktuálnych opatrení, ktoré vstúpili do platnosti od 1.9. 2020
(interiérové hromadné podujatia do 500 osôb), budú zabezpečené väčšie
rozstupy pri voľnom sedení a balkónom sedení.
3. Safety manažment účastníkov
1. Proaktívne informovanie návštevníkov o začínajúcich workshopoch, aby sa
primerane rozmiestňovali v priestoroch konferencie
2. Predĺžené prestávky medzi blokmi programu tak, aby sa nevytváral tlak na
vstup/výstup
3. Pravidelná informovanosť počas prestávky s informáciami o opatreniach
4. K dispozícii budú hostesky, špeciálne označené ako „social distance
manager“, – ktoré budú sledovať nosenie rúšok, upozorňovať na zhlukovanie
sa na jednom mieste, upresňovať a riadiť presuny účastníkov v koridoroch a
zabezpečovať ostatné bezpečnostné operatívne úkony

4. Dezinfekcia a prísne hygienické opatrenia
1. Sanity point: Na vstupe kamera overí, či má návštevník rúško, dávkuje
dezinfekciu a vizualizuje logo eventu
2. Vybavenie toaliet tekutým antivírusovým mydlo a jednorazovými papierovými
utierkami
3. Vykonávanie dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu tak, ako to
prikazujú opatrenia
4. Vykonávanie pravidelnej dezinfekcie priestorov, hlavne dotykových plôch,
kľučiek podláh a predmetov
5. Zabezpečenie dostatočného vetranie priestorov a využívanie germicídnych
žiaričov
5. Catering a jeho podávanie rešpektujúce aktuálne obmedzenia
1. Podľa aktuálnej situácie bude realizovaný tzv. bezdotykový catering
2. Zabezpečenie bezpečnostných opatrení pri cateringovom personále:
• Používanie rúšok a častá dezinfekcia rúk
• Príbor bude vydávaný personálom zabalený v ochrannom obale
• Používanie jednorázového inventáru
• Testovanie personálu pred konferenciou
6. Zdravotná služba na mieste konania

Poznámka:
Zoznam opatrení, noriem, usmernení a odporúčaní sa môže meniť a bude sa
upravovať podľa aktuálnej situácie

