Plan działań organizatora w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnoepidemiologicznego podczas 2. rundy Samochodowych Mistrzostw Suwałk.

W związku z panującą epidemią SARS COVID-19 Automobilklub Suwalski, organizator
Samochodowych Mistrzostw Suwałk, mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników, sędziów oraz
obsługi wprowadza szczególne środki bezpieczeństwa i procedury podczas 2. rundy Samochodowych
Mistrzostw Suwałk. Poniższe zasady są zgodne z obostrzeniami Ministerstwa Zdrowia, zaleceniami
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznymi Polskiego Związku Motorowego. Na podstawie
Planu organizacyjno – sanitarnego Polskiego Związku Motorowego, organizator powołuje na czas
trwania imprezy Komisarza Sanitarnego, którego obowiązkiem jest dopilnowanie przestrzegania
wdrożonych procedur.
1. Odprawa sędziów zostanie przeprowadzona z zachowaniem niezbędnych środków ochrony
osobistej tj. maseczek oraz przestrzegając dystansu społecznego
2. Niedozwolone jest uczestnictwo w imprezie osób z objawami wskazującymi na jakąkolwiek
infekcję wirusową. Obejmuje to np. gorączkę, kaszel, duszności.
3. Niedozwolone jest uczestnictwo w imprezie osoby, która pozostawała w kontakcie z osobą z
pozytywnym wynikiem na COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest przed wejściem na teren imprezy wypełnienia i
świadomego podpisania ankiety z odpowiedziami na pytania dotyczące powyższych
ograniczeń.
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest przed wejściem/wjazdem na teren imprezy do poddania się
pomiarowi temperatury.
6. Organizator stworzy rejestr wszystkich uczestników wydarzenia, zawierający dane
kontaktowe, który przekaże na żądanie PZM lub uprawnionych organów państwowych.
7. Osoby wykonujące obowiązki w Biurze Imprezy oraz podczas Badania Kontrolnego,
zobowiązane są stosować środki dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
8. Uczestnicy zgłaszają się na Odbiór Administracyjny według opublikowanego odpowiednio
wcześniej harmonogramu. Przed Biurem Imprezy nie mogą tworzyć się skupiska ludzi, a w
przypadku gdy nie jest to możliwe, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
9. Podczas Odbioru Administracyjnego w Biurze Imprezy może przebywać wyłącznie jedna
załoga/kierowca, a przed wejściem do Biura Imprezy uczestnicy muszą zdezynfekować ręce
oraz zakryć usta i nos.
10. Załoga celem odbycia Badania Kontrolnego deleguje jednego z jej członków i stawia się o
wyznaczonej godzinie zgodnie z harmonogramem BK.
11. Podczas Badania Kontrolnego na jednym stanowisku może znajdować się wyłącznie jedno
auto i jeden członek załogi.
12. Podczas Badania Kontrolnego uczestnik ma obowiązek zakrywania ust i nosa.
13. Sędziowie pracujący na punktach, gdzie dochodzi do interakcji z uczestnikami (takich jak PKC,
Start, Meta STOP) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz stosowania środków do
dezynfekcji.
14. Sędziowie oraz obsługa zawodów, którzy nie wchodzą w interakcję z uczestnikami oraz mogą
zachować dystans 2m od pozostałych osób nie muszą zasłaniać ust i nosa(m. in. SAFETY,
sędzia faktu, Meta Lotna).
15. Na terenie imprezy publiczność zobowiązana jest do przestrzegania dystansu 1,5m, a w
przypadku kiedy jest to niemożliwe mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.

16. Miejsca przeznaczone dla publiczności, zostaną ograniczone do połowy pojemności tak aby
zapewnić zachowanie odpowiedniego dystansu.
17. Uczestnicy przebywający poza swoimi pojazdami zobowiązani są do zakrywania ust oraz nosa
lub zachowania dystansu 2m.
18. Odprawa uczestników zostanie przeprowadzona w tradycyjnej formie z zachowaniem
dystansu 2m lub, w przypadku braku możliwości zachowania dystansu, z obowiązkiem
zakrycia ust i nosa.
19. Podczas trwania imprezy zabrania się uczestnikom i sędziom gromadzenia się w dużych
grupach, a zaleca się zachowanie dystansu 2m.
20. Na terenie imprezy zostaną umieszczone informacje dotycząca zagrożenia związanego z
COVID-19.
21. Na terenie imprezy zostaną umieszczone i odpowiednio oznakowane środki dezynfekcji.

Prosimy o zastosowanie się do powyższych zasad i wytycznych. W przypadku
niezastosowania się, załoga lub uczestnik może zostać wykluczony oraz zostać poproszony o
opuszczenie terenu imprezy.
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