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Organizator: Fundacja GRANDA 
 

Procedury bezpieczeństwa oraz organizacji pracy w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące 
Podczas Poznańskiego Festiwalu Kryminału GRANDA w Poznaniu w dniach 18-20.09.2020 

 

Wstęp: 

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego 

nałożonego przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich uczestników, 

gości oraz wykonawców Festiwalu. 

Celem opracowania procedury jest zminimalizowania zagrożeń zakażenia się wirusem SARS Cov-2 i 

zachorowania na COVID-19 przez uczestników festiwalu, jego wykonawców oraz gości. 

Procedury określają działania, które Festiwal podejmuje celem zminimalizowania zarażenia, jednak 

uczestnicy decydujący się na udział w Festiwalu są świadomi, że mimo wszystkich podjętych środków 

bezpieczeństwa ze względu na specyfikę, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka. Istotne jest dla nas 

dobre samopoczucie uczestników, wykonawców oraz gości i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa 

w trakcie przebywania na Festiwalu.  

Podstawą do opracowania procedury są: 

1) obowiązujące zarządzenie PMP 

2) obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS, 

3) wizja lokalna, analiza ryzyka 

4) potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy. 

Poznański Festiwal Kryminału GRANDA odbywa się w DS. Hanka Al. Niepodległości 26 w Poznaniu, w 

dniach 18-20 września w godzinach wyznaczonych programem. 

I. Zasady uczestnictwa w Festiwalu: 

1. Uczestnictwo w programie Festiwalu odbywa się na zasadzie zapisów na dany punkt programu. 

2. Ilość miejsc uczestniczących w jednym spotkaniu jest ograniczona przepisami do 150 miejsc 

każdorazowo. (?) Lub w przypadku mniejszych wykładów określoną liczbą miejsc. 

3. Zapisy udostępnione są na stronie www.festiwal-granda.pl od dnia 6 września br. do wyczerpania 

miejsc. 

4. Jeżeli na sali są wolne miejsca, organizator może wpuścić uczestników pod warunkiem wpisania 

ich na listę. 

5. Warunkiem wejścia na Festiwal jest przejście przez recepcję i podpisanie jednorazowo 

oświadczenia o stanie zdrowia. Fakt ten będzie potwierdzony wydaniem opaski papierowej. 

I. Obowiązki Organizatora Festiwalu 

1. Organizator ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące na Festiwalu 

do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał. 

http://www.festiwal-granda.pl/
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2. Organizuje zajęcia zgodne z programem uwzględniając czas na wietrzenie i dezynfekcję (?) Sali i 

ustawienia krzeseł w odpowiednich odległościach,  

3. Zapoznaje uczestników z wprowadzanymi regulaminami na stronie www oraz w mediach 

społecznościowych.  

4. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji. 

5. Wyposaża Festiwal w odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki 

ochrony indywidualnej. 

6. Organizator może zadecydować o przejściu w tryb on-line, jeżeli będą tego wymagały warunki. 

7. Przejście Festiwalu w tryb on-line może dotyczyć wszystkich punktów programu lub jej części  

8. O decyzji przejścia na tryb on-line Organizator informuje wszystkich poprzez Zarządzenie 

umieszczone na stronie Festiwalu oraz wysłane z pomocą mediów społecznościowych.  

9. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia 

wirusem przez któregoś z uczestników, wykonawców, gości festiwalu. 

10. W przypadku stoisk sprzedażowych i promocyjnych za dezynfekcje odpowiada właściciel stoiska 

II. Obowiązki uczestnika, gościa: 

6. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w 

przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.  

7. Uczestnik, wykonawca używa środków ochrony osobistej zgodnych z zaleceniami. Maseczka na 

twarzy, częste mycie rąk, korzystanie ze środków odkażających, zastosowanie dystansu 

społecznego. 

8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, uczestnik nie może 

brać udziału w Festiwalu.  

9. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z Festiwalu uczestnik często odkaża ręce płynem do 

dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych i myje ręce zgodnie z instrukcją. 

10. Zapoznają się z procedurami oraz regulaminami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu 

sanitarnego w warunkach pandemii. 

 

Załączniki: 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

2. Zgoda na pomiar temperatury. 

3. Oświadczenie o stanie zdrowia. 
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