Procedury postępowania podczas organizacji imprezy biegowej pn.
„Dziecięca Liga #biegnijlublin – III runda”
w dniu 20 września 2020 roku
na terenie Stadionu Lekkoatletycznego
określające szczegółowe zasady bezpieczeństwa zawodników, ich
opiekunów i obsługi w okresie stanu epidemii COVID-19
Celem wdrażanych procedur jest:
- zwiększenie bezpieczeństwa dla zawodników, ich opiekunów oraz
pracowników i obsługi technicznej imprezy biegowej (dalej zwanych
Uczestnikami),
- minimalizacji ryzyka zakażenia,
- ograniczenie
liczby
kontaktów
pomiędzy
zawodnikami/obsługą
techniczną imprezy biegowej,
- wdrożenie zasad obowiązujących w czasie trwania imprezy biegowej
dostosowanych do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
W czasie stanu epidemii COVID-19, Uczestnicy imprezy biegowej
zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do poniższych
regulacji, które mają pierwszeństwo zastosowania przed zapisami
Regulaminu Stadionu Lekkoatletycznego.
Wszystkie osoby znajdujące się na Stadionie Lekkoatletycznym w czasie
trwania imprezy są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących
przepisów prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu
higienicznego, zastosowania się do poniższych zasad oraz bieżących
zaleceń Organizatora.
1. W imprezie mogą uczestniczyć osoby zdrowe, nie przejawiające
widocznych oznak / objawów chorobowych oraz osoby, które nie zostały
objęte obowiązkową kwarantanną.
2. W trakcie wejścia na stadion, każda osoba ma obowiązek:
a) zachowania dystansu pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce
(min.2 metry);
b) zdezynfekować ręce;
c) wypełnić ankietę osobową.
3. W przypadku
zaobserwowania
niepokojących
objawów
obsługa
z ramienia Organizatora ma prawo dokonać kontroli wysokości
temperatury ciała przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności
przed wpuszczeniem Uczestnika na teren Stadionu.
4. Każda osoba zobowiązana jest posiadać zasłonięte usta i nos podczas
pobytu oraz poruszania się po terenie stadionu, z wyjątkiem:
a) konieczności sprawdzenia tożsamości poprzez odsłonięcie twarzy na
żądanie Organizatora lub obsługi technicznej,
b) czasu, w którym dana osoba zajmuje miejsce na trybunach
w odpowiednim odstępie od innych,

c) czasu rozgrzewki i udziału w biegu.
5. Każda osoba zobowiązana jest przestrzegać zaleceń dotyczących
stosowania
higienicznych
środków
ostrożności
i
zachowaniu
maksymalnie możliwych odległości od siebie w trakcie przemieszczania
się po stadionie.
6. Każda osoba zobowiązana jest stosować się do ogłoszeń Organizatora
ogłaszanych przez spikera, czy też przekazywanych w innej formie,
zarówno przed zawodami (np. poprzez media społecznościowe, stronę
internetową itp.) jak i w jego trakcie.
Organizator imprezy biegowej upoważniony jest do kontrolowania
przestrzegania zapisów niniejszych Procedur i podejmowania decyzji
odnośnie obecności poszczególnych osób na stadionie nie stosujących się do
powyższych wytycznych, w tym do odmowy wstępu osobom / usuwania ze
stadionu osób, które nie przestrzegają zaleceń dotyczących stosowania
higienicznych środków ostrożności lub nie zachowują maksymalnie
możliwych odległości od siebie.

