W dniu 24. PIKNIKU NAUKOWEGO w związku z obostrzeniami epidemicznymi należy
przestrzegać poniższych wytycznych:
1. Zabrania się udziału w Pikniku Naukowym osobie chorej na COVID-19 lub wykazującej
symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle
mięśni, ból gardła i katar, biegunka i ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku i/lub
węchu;
2. Wystawca Pikniku Naukowego przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Pikniku wiąże
się z ryzykiem zachorowania na COVID-19 i zwalnia Organizatora ze wszelkiej
odpowiedzialności z tego tytułu;
3. Wystawca zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia,
wskazującego, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest się osobą zakażoną oraz nie
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; w momencie
przystąpienia do pracy na stanowisku piknikowym. Oświadczenie muszą wypełnić
wszystkie osoby pracujące na stanowisku piknikowym;
4. Wystawca przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe, wskazane podczas
wypełnienia oświadczenia mogą być przekazywane Głównemu Inspektoratowi
Sanitarnemu w uzasadnionych przypadkach w celu podjęcia działań przeciwdziałających
epidemii COVID–19. Dane te będą przechowywane przez Organizatora przez okres 2
tygodni od daty zakończenia Pikniku;
5. Organizator zastrzega sobie prawo do mierzenia temperatury i do niewpuszczenia na teren
Pikniku osoby, u której dokonano pomiaru temperatury i stwierdzono, że wynosi ona
powyżej 37,1 stopni Celsjusza;
6. Każda osoba pracująca na stanowisku zobowiązana jest poddać się obowiązkowej
dezynfekcji rąk w miejscach wyznaczonych na Terenie Pikniku przez Organizatora, zgodnie
ze wskazaną w tych miejscach instrukcją;
7. Wystawca Piknikowy zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa podczas przebywania na
stanowisku i przemieszczania się po terenie Pikniku. Osoby nieposiadające maseczki lub
przyłbicy, lub elementów odzieży służących zakryciu ust i nosa nie zostaną wpuszczone na
Teren Pikniku. Nie stosuje się w przypadku osób z całościowym zaburzeniem rozwoju,
zaburzeniem psychicznym, niepełnosprawnością intelektualną (okazanie orzeczenia lub
zaświadczenia w tym zakresie jest wymagane) oraz dzieci do ukończenia 5 roku życia;
8. Zadbanie, aby zwiedzający posiadali ochronę zakrywającą usta i nos;
9. Zmniejszenie liczby pracowników na zmianach aby umożliwić wymianę personelu bez
konieczności gromadzenia się dużej liczby osób;
10. Monitorowania liczby osób na stanowisku;
11. Konieczność aranżacji stanowiska w taki sposób, aby eliminować gromadzenie się zbyt
dużej ilości osób przy poszczególnych stanowiskach piknikowych;

1

12. Każde stanowisko powinno być tak ustawione/zaaranżowane, by zachowana była
odpowiednia odległość 2 m między osobami wykonującymi doświadczenie. Do każdego
stanowiska może podejść 1 osoba lub maksymalnie 3 osoby spokrewnione;
13. Przeprowadzenie poszczególnych aktywności/pokazów z dostosowaniem odległości 1,5 2 metra pomiędzy uczestnikami Pikniku tam, gdzie będzie to możliwe. (Nie dotyczy to osób:
wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, sprawujących opiekę nad dzieckiem do
ukończenia 13 roku życia, opiekunów osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, z
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i osób, które ze względu na stan zdrowia
nie mogą poruszać się samodzielnie);
14. Zmniejszenie liczby doświadczeń odbywających się w jednym czasie tak, aby 1 pokaz
realizowany był na 1 - stole (max. liczba doświadczeń - mały namiot – 3, duży namiot - 5,
hala - 20);
15. Każde stanowisko musi być wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją jak
poprawnie dezynfekować dłonie;
16. Stosowanie częstej dezynfekcji (co najmniej raz na godzinę) swoich stanowisk piknikowych
na których odbywać się będą pokazy;
17. Stosowanie podczas pokazu, odpowiednio często dezynfekcji wszystkich sprzętów, które

są częścią eksperymentu/pokazu/doświadczenia i są używane przez zwiedzających lub
jeżeli jest to niemożliwe wyłącznie obsługiwane przez Wystawcę;
18. Zakaz korzystania z tych eksponatów, które wymagają dłuższego procesu dezynfekcji i
stanowią zagrożenie epidemiczne ze względu na wytwarzanie aerozolu lub dotyk w okolicy
twarzy (dmuchanie, dotykanie, zbliżanie twarzy);
19. Zakaz realizacji lub modyfikacje tych aktywności/doświadczeń, które stanowią zagrożenie
epidemiczne ze względu na bezpośredni dotyk w okolicy twarzy (dmuchanie, dotykanie,
zbliżanie twarzy, lizanie);
Poniżej przykłady doświadczeń zakazanych:
•

Słomka trąbka (plucie, dmuchanie)

•

Sprężyna (palce w uszach)
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•

Wydmuchiwanie kulki (plucie)

•

Telefon w balonie (telefon najlepsza rzecz do rozwoju drobnoustrojów)

Modyfikacje doświadczeń tak by były bezpieczne dla gości pikniku:
•

Balonowy szaszłyk - zakaz pompowania balonów ustami (można wykorzystać pompkę
do dmuchania balonów)

•

Nabity w butelkę - zakaz pompowania balonów ustami (można wykorzystać pompkę
do dmuchania balonów)

•

Pozytywka - zakaz korzystania z prezentowania przewodnictwa kostnego
(przykładanie pozytywki do czoła)

•

Wykorzystanie mikroskopu do doświadczeń – zakaz przykładania oka bezpośrednio do
okularu mikroskopu (można wykorzystać do tego jednorazowe nakładki lub podłączyć
w miarę możliwości mikroskop do komputera tak aby obraz był dostępny bez
bezpośredniego dotyku).

20. Przeprowadzenie szkolenia pracowników zgodnie z nowymi zasadami. Koordynator
stanowiska musi zapoznać swoich pracowników z wytycznymi obowiązującymi podczas
Pikniku Naukowego, które związane są z obostrzeniami epidemicznymi;
21. Z uwagi na bezpieczeństwo osób znajdujących się na Terenie Pikniku, osoba u której
występują objawy choroby zostanie odizolowana w pokoju medycznym wyposażonym w
odpowiednie środki ochrony oraz środki służące do dezynfekcji oraz powiadomione
zostaną o tym fakcie właściwe służby takie jak Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Pogotowie Ratunkowe.

Powyższe wytyczne powstały w oparciu o wewnętrzne procedury obowiązujące u Organizatora
oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa związanych z ustanowieniem
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z ogłoszonym na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii. Wytyczne mogą ulec zmianie w zależności od
zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju i związanej z tym bieżącej zmiany
przepisów prawa.
*Aktualny stan prawny na dzień 29.10.2020 rok.
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