POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Jesteśmy świadomi zagrożeń i pamiętamy o bezpieczeństwie sanitarnym. Staramy się, aby wszystkie
nasze obiekty były bezpieczne zarówno dla turystów i gości, jak również dla naszych pracowników.
Zasady bezpieczeństwa sanitarnego podczas imprez i wydarzeń organizowanych
w Kopalni Soli „Wieliczka”:
1.

Wprowadziliśmy obowiązek dostosowania liczby uczestników imprez/wydarzeń do obowiązujących przepisów
oraz zapewniamy układ przestrzenny spotkania uwzględniający wymogi bezpieczeństwa sanitarnego.

2.

Dla osób zjeżdżających bezpośrednio na imprezę/wydarzenie jak i dla zwiedzających kopalnię wprowadziliśmy
obowiązkowy pomiar temperatury, przeprowadzany w punktach pomiaru temperatury przy wejściu do strefy
bezpiecznej.

3.

Komory, w których odbywają się imprezy oraz zaplecze kuchenne i magazynowe są dezynfekowane podczas prac
porządkowych lub przygotowawczych, a także po zakończeniu imprezy/wydarzenia. Ponadto części wspólne,
z którymi stykają się uczestnicy wydarzenia (toalety, lady, poręcze, uchwyty tam) są dezynfekowane nie rzadziej
niż co 2 godziny.

4.

Przed wejściem do komory, w której odbywa się impreza/wydarzenie wprowadziliśmy obowiązek dezynfekcji rąk
przez pracowników obsługi oraz uczestników.

5.

Pojemniki ze środkiem dezynfekującym znajdują się przed wejściem do komory, w której odbywa się impreza/
wydarzenie, a także w toaletach.

6.

W widocznych miejscach umieściliśmy instrukcje dotyczące dezynfekcji i mycia rąk, użycia maseczek i zachowania
dystansu oraz numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz służb medycznych.

7.

Szatnie, w miarę możliwości technicznych, organizujemy w sposób umożliwiający samodzielne wieszanie okryć
wierzchnich przez uczestników. W przypadku szatni z obsługą, personel jest wyposażony w środki ochrony osobistej.

8.

Wprowadziliśmy obowiązkowe stosowanie przez uczestników imprez/wydarzeń i pracowników obsługi środków
ochrony osobistej.

9.

Posiłki i napoje dla uczestników imprezy/wydarzenia przygotowujemy zgodnie z wymaganiami higienicznoepidemiologicznymi zawartymi w wytycznych dla gastronomii.

10. Wprowadziliśmy obowiązek zapewnienia przez organizatora imprezy/wydarzenia niezbędnych danych osobowych
i kontaktowych wszystkich uczestników, za ich zgodą, na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia
koronawirusem.
11. Wprowadziliśmy obowiązek informowania uczestników imprezy/wydarzenia przez organizatora o zastosowanych
procedurach dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, a także informowania uczestników
wydarzenia, że w razie pojawienia się niepokojących objawów, należy zrezygnować z uczestnictwa w imprezie
i postępować zgodnie z zaleceniami GIS/Ministerstwa Zdrowia.
12. W wszelkich kwestiach spornych lub wątpliwych obowiązują wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych,
szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2.
13. Zwiedzanie Trasy Turystycznej dla uczestników imprez/wydarzeń oraz zwiedzanie tematyczne na Trasie Turystycznej
organizowane przez Dział Organizacji Imprez odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego
obowiązujących pozostałych turystów.

