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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW 

II Forum Turystycznego „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc” 
30. 09. 2020 r., Platinum Mountain Hotel & Spa, ul. Kilińskiego 15B, 58-580 Szklarska Poręba 

 
Uczestnikami Forum są: podmioty (osoby fizyczne, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, jst, 
ngo i inne) dokonujące rejestracji na Forum poprzez formularz online dostępny na stronie 
internetowej: www.forumsystem.eu                        
 
Wejście na teren Sali Konferencyjnej 
Wejście na teren Sali Konferencyjnej w Hotelu Platinum Mountain Hotel & Spa możliwe jest wyłącznie 
po uprzednim przejściu przez punkt Recepcji Forum.  
W oczekiwaniu na wejście na teren Hotelu uczestnicy zobowiązani są zachować 1,5 metrowe odstępy 
pomiędzy czekającymi na przejście przez punkt Recepcji Forum. 
W obszarze holu znajdują się płyny dezynfekcyjne dla osób wchodzących do budynku.  
Na terenie Hotelu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.  
 
Recepcja Forum  
W pełni bezpieczny odbiór Identyfikatorów i torby konferencyjnej dla zarejestrowanych on–line 
uczestników Forum odbywa się w przygotowanej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Recepcji 
Forum.  
Recepcja Forum znajduje się na parterze, w bezpośrednim sąsiedztwie recepcji hotelowej. W 
oczekiwaniu na odbiór materiałów uczestnicy zobowiązani są zachować 1,5 metrowe odstępy. 
Przebywanie uczestników w Recepcji Forum ograniczone będzie do koniecznego minimum. 
  
Kontrola liczby osób i dystans 
Organizator planuje i monitoruje, aby liczba osób biorących udział w II Forum Turystycznym była 
zgodna z obowiązującymi przepisami. W Sali przebywa maksymalnie tyle osób ile przygotowanych jest 
miejsc siedzących. Zasady bezpieczeństwa informujące o konieczności zachowania dystansu 
upublicznione w formie grafik znajdują się w widocznych miejscach. 
 
Maseczka i żele do dezynfekcji  
Przebywanie na terenie Hotelu możliwe jest wyłącznie z zachowaniem obowiązku zakrywania ust i 
nosa, przy pomocy m.in. maseczek i przyłbic. Zapewnienie maseczek lub przyłbic jest po stronie 
uczestnika Forum.  
Instrukcje dotyczące mycia rąk, zakładania i zdejmowania rękawiczek i maseczek umieszczone są na 
terenie Hotelu.  
 
Dezynfekcja rąk  
W obszarze recepcji hotelowej, Recepcji Forum, restauracji, Sali konferencyjnej, wind oraz toalet 
znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Uczestnicy proszeni są o jak najczęstszą 
dezynfekcję rąk.  
 
Układ przestrzenny Sali konferencyjnej i punktów organizacyjnych zapewniający odległość 1, 5 metra 
między uczestnikami  
Na terenie Sali konferencyjnej, w której odbędzie się II Forum Turystyczne „Turystyka Pogranicza 
Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc” układ przestrzenny przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi.  
Podjęte środki zapewniające bezpieczeństwo – stoły, krzesła, podest, fotele/ krzesła panelistów 
ustawione z zachowaniem 1,5 m odległości.  
Kierowanie uczestników na wskazane miejsca. Po zakończeniu Forum uczestnicy proszeni są o 
opuszczenie Sali konferencyjnej i kontynuowanie rozmów w miejscach do tego przeznaczonych.  
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Dezynfekcja mikrofonów w przerwie miedzy panelami.  
Dezynfekcja kabiny symultanicznej.  
Dezynfekcja zestawów do tłumaczenia  
 
Wietrzenie pomieszczeń i czyszczenie powierzchni wspólnych  
Sale seminaryjne są dobrze wentylowane, ze szczególnym uwzględnieniem przerwy kawowej. 
Powierzchnie wspólne są dezynfekowane, co godzinę, w trakcie przerwy.   
 
Catering  
Catering realizowany przez hotel przygotowywany jest zgodnie z obowiązującymi w czasie pandemii 
COVID-19 standardami.  
1. W czasie przerwy kawowej i lunchu - wymagana jest osłona ust i nosa oraz używanie jednorazowych 
rękawiczek podczas korzystania z bufetu. Osłonę ust i nosa można zdjąć wyłącznie przy stoliku, na czas 
konsumpcji posiłku. Rękawiczki jednorazowe udostępnione zostaną przez Hotel. 
2. Przed wejściem do restauracji zlokalizowane są dozowniki ze środkami  do dezynfekcji wraz z 
instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.  
3. Przestrzenie gastronomiczne hotelu są sprzątane i dezynfekowane zgodnie z zaleceniami  GIS oraz 
procedurami HACCP. Zasady i organizacja cateringu dostosowane są do wymagań higieniczno–
epidemiologicznych zawartych w wytycznych dla branży hotelowej.  
 
Szatnia  
Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 szatnia w Hotelu nie funkcjonuje. 
 
Toalety  
Toalety znajdujące się w Hotelu, obsługiwane są przez służby porządkowe w zakresie dezynfekcji, 
kontroli wyposażenia (mydło, dezynfekatory, ręczniki jednorazowe). Osoby oczekujące na wejście do 
toalety zachowują odległość 1,5 metrów.  
 
Śmieci i odpady  
Przechowywane są w pojemnikach zamkniętych, czyszczonych i dezynfekowanych na bieżąco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument sporządzono dn. 22.09.2020 r. Organizator zastrzega możliwość jego aktualizacji. Aktualne informacje dostępne 
są  na stronie http://karr.pl/ii-forum-turystyczne-turystyka-pogranicza-karkonoszy-gor-izerskich-i-luzyc-2  
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