
BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE 

KINA PLENEROWEGO W JÓZEFOSŁAWIU 

„REWERS POD CHMURKĄ” 

(procedury) 

 
1. W kinie plenerowym nie mogą brać udziału osoby: 

· z objawami infekcji tj. kaszlem, gorączką (powyżej 37,5°C), bólami mięśni, 
trudnościami z oddychaniem itp.  

· będące na kwarantannie, 
· które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w miejscu, gdzie występuje 

koronawirus, lub miały kontakt z osobą zakażoną. 
 

2. Teren imprezy będzie wygrodzony taśmami i zaporami. 
 

3. Wejście na teren imprezy możliwe będzie przez jedną bramkę. 
 

4. Każdy uczestnik imprezy przed wejściem na teren imprezy będzie musiał 
zdezynfekować ręce. Środki do dezynfekcji zapewni Organizator. Dozowniki z płynem 
dezynfekcyjnym umieszczone będą obok wejścia. 

 
5. Uczestnicy imprezy będą mieli obowiązek przed wejściem i przez cały czas trwania 

imprezy zasłonięcia ust i nosa. Osoby nie posiadające osłony na usta i nos nie będą 
wpuszczane na teren imprezy. 

 
6. Uczestnicy imprezy poddani będą badaniu temperatury ciała termometrem 

elektronicznym bezdotykowym. W przypadku stwierdzenia podwyższonej 
temperatury (pow. 37,5 stopni C) osoba nie zostanie wpuszczona na teren imprezy. Ze 
względu na bezpieczeństwo pozostałych uczestników imprezy osoby, które nie wyrażą 
zgody na pomiar temperatury, nie zostaną wpuszczone na teren imprezy.  
 

7. Na teren imprezy zostanie wpuszczonych maksymalnie 150 uczestników imprezy.  
 

8. Na terenie imprezy obowiązywać będzie zasada dystansu społecznego (nie dotyczy to 
osób przebywających i zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym). 

 
9. Organizator zapewni dostęp do toalety (TOI TOI). W toalecie zapewnione będą środki 

do dezynfekcji rąk. 
 

10. Leżaki udostępniane podczas kina plenerowego będą po każdym pokazie 
dezynfekowane. 

11. Podczas projekcji w imieniu organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem 
zapisów regulaminu czuwać będą wolontariusze, zabezpieczeni w osłony na usta i nos 
oraz w jednorazowe rękawiczki. 



 
12. Uczestnik pokazu naruszający powyższe zasady może zostać wyproszony z terenu, na 

którym odbywa się pokaz.  
 

13. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu pokaz może zostać przerwany.  
 

14. Po zakończeniu wydarzenia uczestnik powinien niezwłocznie opuścić teren. 
Po zakończeniu seansu taśmy odgradzające teren zostaną zerwane i uczestnicy będą 
mogli opuszczać teren we wszystkich kierunkach. 

 
15. Regulamin kina plenerowego dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora, 

FB oraz na miejscu imprezy. 
 

16. Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem SARS-
Cov-2 u uczestnika wydarzenia. 
 

16.1. Osoba biorąca udział w imprezie, u której objawy mogą wskazywać na zakażenie 
koronawirusem SARS-CoV-2, np. takie jak gorączka, kaszel, duszność, problemy z 
oddychaniem, powinna być niezwłocznie oddzielona od innych osób w wyznaczonym 
do tego celu miejscu lub odesłana do domu transportem indywidualnym. 

16.2. Należy ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi 
objawami, przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekować powierzchnie. 

16.3. Każda osoba, która ma wiedzę o takiej sytuacji powinna powiadomić przedstawiciela 
Organizatora tel. 505 140 250. 

16.4. W takim przypadku Organizator niezwłocznie powiadamia Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego („Sanepid’): PSEE w Piasecznie, ul. Dworska 7, 05-510 
Konstancin Jeziorna, tel. 609-299-647, 22 756-46-20. 

16.5. Organizator niezwłocznie ustala i przekazuje do Sanepidu dane osoby zakażonej oraz 
osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną w okresie występowania u niej 
objawów choroby (kaszel, gorączka, duszności). 

16.6. Na podstawie otrzymanych informacji Sanepid ocenia ryzyko wynikające z rodzaju 
kontaktu i decyduje o ewentualnym zarządzeniu kwarantanny domowej u wybranych 
osób lub przekaże inne wytyczne. Sanepid z osobami wytypowanymi będzie się 
kontaktował bezpośrednio. 

16.7. Osoba, której dotyczy sytuacja po uzyskaniu diagnozy lub innych wskazówek powinna 
poinformować Organizatora o tym, czy jest zakażona koronawirusem SARS-CoV-2. 

16.8. Działania Organizatora będą podejmowane w taki sposób, aby tożsamość osoby, 
u której potwierdzono przypadek zakażenia, nie została ujawniona. 

 
 
 


