
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE  

 ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 

 IM. JANA PAWŁA II W JAWORZNIE  

PODCZAS XI FESTIWALU MODELARSKIEGO JAWORZNO W 

DNIACH 11-12 WRZEŚNIA 2021 

NA OKRES TRWANIA EPIDEMII COVID-19 

 

 

I. POSTANOWIENIE WSTĘPNE 

Niniejsza procedura określa: 

1) organizację XII Festiwalu Modelarskiego Jaworzno 2021 na terenie szkoły ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących 

organizatorów, wolontariuszy, modelarzy biorących udział w konkursie, 

handlowców giełdy modelarskiej, uczestników warsztatów jak również osoby 

odwiedzające wystawę pokonkursową. 

2) zasady dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń  

i powierzchni: 

II. ORGANIZACJA XII FESTIWALU MODELARSKIEGO JAWORZNO 2021 NA 

TERENIE SZKOŁY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD 

BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH ORGANIZATORÓW, 

WOLONTARIUSZY, MODELARZY BIORACYHC UDZIAŁ W KONKURSIE, 

HANDLOWCÓW GIEŁDY MODELARSKIEJ, UCZESTNIKÓW 

WARSZTATÓW MODELARSKICH I OSOBY ODWIEDZAJĄCE WYSTAWĘ 

POKONKURSOWĄ. 

1. Na teren szkoły podczas trwania XII Festiwalu Modelarskiego Jaworzno 2021 

może przebywać osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy osoby z jej najbliższego otoczenia nie przebywają                    

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Osoby uczestniczące jak również odwiedzające XII Festiwal Modelarski 

Jaworzno 2021 zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych 

dotyczących zachowania  w przestrzeni publicznej jak również stosowania się 



do poleceń organizatorów. Należy stosować się do obowiązujących przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii ( Dz.U. z 2021 r poz. 861 z późn. zm. ) m.in.  

- realizacja przez uczestników i pracowników obowiązku zasłaniania ust i nosa   

o którym mowa w paragrafie 25 ww. rozporządzenia 

- w przypadku organizacji imprezy realizacja przepisów, o których mowa w 

paragrafie 24 ww. rozporządzenia. 

- w przypadku organizacji targów zapewnienie aby w miejscu odbywania się 

imprezy znajdowała się nie więcej niż jedna osoba na 1,5 m2 powierzchni 

dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów z wyłączeniem obsługi 

zgodnie z paragrafem 7 ustawy 3 i ustawy 4 ww. rozporządzenia.                           

3. Osoby  będące na terenie budynku szkoły   obowiązuje stosowanie środków 

ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.  

Na terenie budynku szkoły będą wyznaczone drogi komunikacyjne dla gości 

wchodzących na teren giełdy i ekspozycji a drugą dla wychodzących w celu 

zminimalizwania bliskiego kontaktu między nimi. 

4. Zachowanie odległości od innych osób min. 1,5 m, 

5. Firmy handlowe prowadzące działalność podczas trwania festiwalu są 

zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), zapewnić na 

stoiskach środki dezynfekujące jak również przestrzegać by w pobliżu 

stanowisk nie przebywało w grupie więcej osób.Dla strefy gdzie organizowana 

jest giełda modelarska należy bezwzględnie przestrzegać by na jedną osobę 

było przeznaczone minimum 1,5m2 powierzchni dostępnej z wyłączeniem 

obsługi stoisk. Ciągi komunikacyjne pomiędzy stoiskami handlowymi powinny 

mieć min. 2 metry szerokości. 

Będzie stosowane na bieżąco liczenie osób przebywających na terenie giełdy 

co umożliwi weryfikacje liczby osób przebywających na terenie giełdy oraz 

pozwoli na blokadę wejść w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób. 



 

6. Podczas trwania warsztatów i pokazów należy zachować dystans i nie 

grupować się. Zajęcia prowadzone będą z zachowaniem odległości co 

najmniej 1,5m2 i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów które były do 

warsztatów używane. Warsztay dla dzieci będą się odbywać maksymalnie dla 

szóstki dzieci z rodzicami i trwać będą maksymalnie 1 godzinę lekcyjną potem 

będzie 10 minut przerwy na wietrzenie pomieszczenia.  

Dystans między osobą prowadzącą warsztat a jego uczestnikiem minimum 1,5 

metrów. 

7. Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów do bieżącej aktualizacji 

danych co do kontaktu telefonicznego w celu skutecznej i szybkiej interwencji  

w przypadku objawów chorobowych u dziecka. 

8. Zajęcia warsztatowe będą   odbywać się zgodnie z opracowanym rozkładem.  

9. W miarę możliwości organizator XII Festiwalu Modelarskiego Jaworzno 2021 

zapewnia taką organizację  imprezy i jej koordynację, która umożliwi 

zachowanie dystansu między osobami przebywającymi     na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach gdzie przebywa więcej uczestników i 

odwiedzających. Dlatego też wymagane jest stosowanie się do poleceń osób 

z personelu pomocniczego. 

 

III. ZASADY DOTYCZACE HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI 

POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 

1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala                     

i służb medycznych.  

2.  Wszystkie osoby wchodzące do szkoły   podczas trwania XII Festiwalu 

Modelarskiego Jaworzno 2021  są zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub 

zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust i nosa oraz nie 

przekraczania obowiązujących stref przebywania. 

3. Codziennie będą monitorowane prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości w salach zajęć, pomieszczeniach 

sanitarnohigienicznych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 



dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach                  

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, myszek, włączników. 

4. Przeprowadzający dezynfekcję ściśle przestrzegają zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 

pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie 

oparów środków służących do dezynfekcji. Procedura dezynfekcji 

pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. 

Jana Pawła II w Jaworznie dla pracowników obsługi. 

5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji. 

W pomieszczeniu biura zawodów dezynfekowana będzie powierzchnia lady 

recepcyjnej nie rzadziej niż co godzinę. 

6. Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-

higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

Serwis sprzątający wyposażony jest w szczegółowy plan zachowania higieny 

Regularnie nie rzadziej niż co 2 godziny przeprowadzane będzie czyszczenie i 

dezynfekcja często dotykanych elementów i infrastruktury z użyciem środków 

do dezynfekcji 

Przeprowadzana będzie regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach 

oraz stanu toalet. Karty kontrolne,częśtotliwość serisu minimum co 1 godzinę. 

7. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu   

do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Na terenie szkoły podczas trwania Festiwalu modelarskiego  zapewnia się 

miejsce/pojemniki do wyrzucania jednorazowych maseczek i 

rękawiczek.Pojemniki te jak również pojemniki na śmieci i odpady będą 

regularnie czyszczone i dezynfekowane. 

9. Podczas trwania Festiwalu wszystkie pomieszczenia i ciągi komunikacyjne 

będą regularnie wietrzone.  



VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Tekst niniejszej procedury podaje się do wiadomości organizatorów i 

uczestników XII Festiwalu Modelarskiego Jaworzno 2021 poprzez 

umieszczenie go na stronie internetowej  organizatora, w mediach 

społecznościowych oraz na drzwiach wejściowych do szkoły. 

2. Niniejszą procedurę wprowadza się postanowieniem organizatorów XII 

Festiwalu Modelarskiego Jaworzno 2021. 

3. Niniejsza procedura może ulec zmianie stosownie do  poziomu i charakteru 

zachorowań na  terenie powiatu. 

 


