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16-17 października 2021r.
Poniższy dokument został utworzony na podstawie wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych
w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
1. Koordynatorem do spraw zdrowotnych w trakcie trwania X edycji Sympozjum naukowo-szkoleniowe
Radiologia wspólna Sprawa 2021, odbywającego się w dniach 16-17.10.2021r. w Rzeszowie jest
Stowarzyszenie Elektroradiologii.
2. Podczas trwania Warsztatów we wszystkich wspólnych przestrzeniach zamkniętych (korytarze, sala
wykładowa, restauracja – do zajęcia miejsca przy stole) każda osoba przebywająca na terenie Uniwersytetu
Rzeszowskiego jest zobowiązana do zakrywania ust i nosa. W przestrzeni otwartej przy zachowaniu 2
metrowej odległości od innych, nie ma konieczności zasłaniania ust i nosa.
3. Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany dezynfekować dłonie przy wejściu do obiektu oraz przed wejściem do
na sale wykładową.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zebrania danych osobowych i kontaktowych od uczestników kursu, które
będą przechowywane przed okres 2 tygodni od daty zakończenia wyżej wymienionego wydarzenia.
Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:
a. Ma na celu umożliwienie łatwego kontaktu z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
b. Jest rekomendowane by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek
wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest
zobowiązany przestrzegać.
6. Wszelkie uwagi i wątpliwości dotyczące reżimu sanitarnego należy kierować osobiście do organizatorów lub
drogą mailową na adres: stowarzyszenie.elektroradiologii@interia.pl
7. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub
obsługi wydarzenia.
1. Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
2. Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do
osób, które miały kontakt z zakażonym.

Oświadczenie

Imię i nazwisko …………………………………………….
Data urodzenia ……………………………………………
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..
Telefon kontaktowy ……………………………….
Miejsce pracy………………………………………………………………………………………… …

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem X edycji Sympozjum Radiologia Wspólna Sprawa
2021 obywającego się w dniach 16-17.10.2021r. w Rzeszowie oraz akceptuję i zobowiązuje się do
przestrzegania wszystkich zawartych w nim warunków.
2. Oświadczam, że według mojej posiadanej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz
nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
3. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu o osobą
zakażoną wirusem SARS-CoV-2 lub przebywającą na kwarantannie.
4. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie wystąpiły u mnie objawy takie jak: gorączka, kaszel,
duszność i problemy z oddychaniem.

…………………….
Data

……………………………….……………..
Czytelny podpis Uczestnika

