Wytyczne bezpieczeństwa dla Stacjonarnych Uczestników Konferencji
XI Polskie Forum Echokardiografii Klinicznej

Wytyczne bezpieczeństwa dotyczące uczestników Konferencji w formule hybrydowej z obecnością
stacjonarną w dniu 5.11.2022 roku w Hotelu Renaissance Warsaw Airport Hotel ul. Żwirki i Wigury 1H,
00-906 Warszawa:
1. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak duszność, stan podgorączkowy,
objawy przeziębieniowe lub bezpośredniego kontaktu uczestnika z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2
w ciągu 10 dni przed wydarzeniem, nie powinien on przychodzić na miejsce organizacji konferencji, powinien
pozostać w domu i skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub skorzystać z teleporady
u swojego lekarza POZ.
2. Warunkiem udziału w konferencji XI Polskie Forum Echokardiografii Klinicznej w formule hybrydowej
z obecnością stacjonarną w dniu 05.11.2022 roku jest:
a. spełnienie jednego z trzech niżej wymienionych warunków:
I.

zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj.
przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 dni przed
wydarzeniem oraz okazanie przy wejściu na wydarzenie ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia
COVID (Unijny Certyfikat Covid) w postaci elektronicznej lub papierowej;

II. posiadanie statusu ozdrowieńca, po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich max. 6 miesięcy oraz
okazanie przy wejściu stosownego potwierdzenia tego statusu, np. Unijny Certyfikat Covid lub;
III. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 wykonanego max. 48 h przed godziną
rozpoczęcia wydarzenia, chyba że Organizator wprowadzi inne zasady uczestnictwa w konferencji;
b. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie lub
wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
c. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren wydarzenia;
d. obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie obiektu lub na terenie wydarzenia, a także w kolejce
oczekując na wejście na teren hotelu;
e. samodzielne wyposażenie się uczestnika w materiały ochrony osobistej typu maseczka, rękawiczki
jednorazowe;
f.

zakrywanie usta i nos podczas kaszlu i kichania

g. przemieszczanie się tylko w strefie oznaczonej dla uczestników wydarzenia;
h. ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni, recepcji) z zachowaniem
dystansu 1,5 metra;
i.

ograniczenie czasu przebywania na terenie recepcji – preferowana rejestracja i kontakt z obsługą
wydarzenia w formie online;

j.

zastosowanie się do środków bezpieczeństw stosowanych w obiekcie, instrukcji i poleceń obsługi
w zakresie przestrzegania ww. środków oraz w razie ewentualnej konieczności izolacji. Jeśli u uczestnika
wystąpią wyraźne oznaki choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu
– zostanie on czasowo odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, a organizator wydarzenia
powiadomi dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłosi incydent do kierownictwa obiektu,
w którym realizowane jest wydarzenie, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się
i przebywała ta osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Odizolowany uczestnik zaś
powinien oczekiwać na transport sanitarny w wyznaczonym pomieszczeniu.

k. złożenie przez uczestnika dobrowolnego oświadczenia o byciu osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19
przy wejściu na wydarzenie lub wcześniej, drogą online umożliwia wstęp na wydarzenie bez podlegania
limitom wynikającym z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.
l.

organizator może wymagać od uczestnika, który złoży ww. oświadczenie, okazania unijnego cyfrowego
zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat Covid) na wydruku lub w formie elektronicznej na telefonie lub
innym urządzeniu umożliwiającym odczyt. Osoba zaszczepiona wymaganą liczbą dawek szczepionki
może pobrać Unijny Certyfikat Covid za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

m. umożliwienie wykonania pomiaru temperatury ciała za pomocą bezdotykowego termometru lub kamer
termowizyjnych przy wejściu na wydarzenie – jeśli zostanie wprowadzona taka procedura.

