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Regulamin Festynu Dożynkowego „Dzień Chleba i Miodu 2021” 

 w czasie stanu epidemicznego 

Nadole, 29.08.2021 

Centrum Kultury Sportu Turystyki i Biblioteka w Gniewinie 

Cele Regulaminu: 

1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników festynu, 

wystawców oraz pracowników obsługujących festyn. 

2. Ograniczenie liczby kontaktów w miejscu festynu, w danym przedziale czasowym, w 

ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia koronawirusem. 

 

Regulamin został podzielony na cztery części: 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji festynu. 

II. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom festynu, wystawcom, pracownikom 

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie oraz osobom 

obsługującym festyn. 

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenie koronawirusem uczestników 

festynu, wystawców, pracowników Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w 

Gniewinie oraz osób obsługujących festyn. 

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u uczestnika festynu zakażenia 

koronawirusem. 

V. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

uczestnika, wystawcy lub pracownika Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka 

w Gniewinie oraz osób obsługujących festyn: 

 

 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa  w miejscu realizacji festynu 

 

1. Do liczby uczestników festynu nie wliczają się osoby, który są w pełni zaszczepione tj. 

otrzymały dwie dawki szczepionki Astra Zeneka, Pfizer, Moderna lub jedną dawkę 

szczepionki Johnson& Johnson i posiadają certyfikat szczepionkowy. Ustalenie liczby 

zaszczepionych osób będzie się odbywać na podstawie ustnego oświadczenia 

uczestników festynu. 

2. Pośrednimi uczestnikami festynu będą kontrahenci - wystawcy reprezentujący różne 

gałęzie rękodzieła oraz sprzedawcy produktów naturalnych jak i lokalne Koła 

Gospodyń Wiejskich. Liczba wystawców zostanie ustalona na podstawie zgłoszeń 

telefonicznych. 
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3. Uczestnicy festynu powinni zachowywać fizyczną odległość między innymi 

uczestnikami festynu, wystawcami, pracownikami Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i 

Biblioteka w Gniewinie oraz osoby obsługujące festyn min. 1,5 metra. Obowiązek 

zachowania w/w dystansu przestrzennego nie obowiązuje osób wspólnie 

zamieszkujących lub gospodarujących. Obowiązek zachowania w/w dystansu nie 

dotyczy również osób, które sprawują opiekę nad dzieckiem, opiekę nad osobą z 

orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami, które ze względu na stan zdrowia 

nie mogą się poruszać samodzielnie. 

4. Uczestnicy festynu zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w maseczkę.  

5. Festyn dożynkowy odbywać się będzie na terenie kompleksu „Stolemowa Grota”. 

6. Festyn dożynkowy odbywać się będzie na świeżym powietrzu na terenie kompleksu 

„Stolemowa Grota”. W festynie może wziąć udział nie więcej niż 250 osób. Limit nie 

dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. 

7.  Uczestnikom festynu udostępniona zostanie również restauracja Stolemowa Grota. 

Obowiązuje limit osób w restauracji zgodny z aktualnymi obostrzeniami. Limit nie 

dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. 

8. Wystawcom biorącym udział w festynie zostaną wyznaczone stanowiska, na których 

będą mogli zaprezentować rękodzieło lub dokonać sprzedaży produktów naturalnych. 

9. W miejscu realizacji festynu zapewnione zostaną dozowniki z płynem do dezynfekcji 

rąk. 

10. Na teren festynu obowiązywać będzie jedna strefa wejścia i wyjścia. 

11. Wejście uczestników festynu odbywać się będzie przy ulicy Bałtyckiej 30 (brama 

główna). 

12. Procedura wejścia uczestników festynu zostanie zorganizowana zgodnie z poniższymi 

zaleceniami: 

▪ Ustawianie ewentualnej kolejki z zachowaniem dystansu 1,5m  

▪ Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu na teren 

kompleksu;  

13. Wyjście uczestników festynu odbywać się będzie przy ul. Bałtyckiej 30 (brama główna) 

14. Procedura wyjścia uczestników festynu zostanie zorganizowana zgodnie z poniższymi 

zaleceniami: 

▪ Sprawne wypuszczanie uczestników festynu; 

▪ Kontrolowanie przepływu uczestników festynu przez osoby wyznaczone przez 

Dyrektora Centrum Kultury Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie 

▪ Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wyjściu z terenu 

kompleksu;  

15. Zapewniony zostanie dostęp do toalet dla uczestników festynu.  

16. Zachowanie higieny w toalecie dla uczestników festynu będzie uwzględniać:  

▪ zapewnienie środków do mycia i dezynfekcji; 

▪ oznaczenie pojemników przeznaczonych na zużyte środki ochrony osobistej, 

udostępnienie ręczników papierowych; 
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II. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom festynu, wystawcom i pracownikom 

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie oraz osobom 

obsługującym festyn 

 

1. Organizator festynu: Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie 

zbierać będzie dane osobowe i kontaktowe wystawców i pracowników Centrum 

Kultury w Gniewinie, za ich zgodą, na wypadek stwierdzenia u któregoś z wystawców 

lub pracowników obsługujących festyn zakażenia koronawirusem. Dane osobowe i 

kontaktowe wystawców zbierane będą w postaci pisemnego formularza 

zgłoszeniowego oraz oświadczenia o stanie zdrowia. 

2. Regulamin festynu zostanie umieszczony na stronie internetowej CKSTiB 

dobremiejsce.gniewino.pl Regulamin będzie dostępny w formie papierowej przed 

wejściem na teren kompleksu oraz na jego terenie.  

3. Wystawca/ pracownik CKSTiB, który stwierdził u siebie pojawienie się niepokojących 

objawów w dniu festynu nie powinien na nie przychodzić, powinien pozostać w domu, 

postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/ Ministerstwa 

Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia 

zadzwonić pod 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.  

4. Uczestnicy festynu, wystawcy i pracownicy CKSTiB obsługujący festyn zobowiązani są 

do dezynfekcji dłoni przed wejściem na teren imprezy. 

5. CKSTiB zapewni w miejscu realizacji spotkania odpowiednią ilość środków ochrony 

osobistej w przypadku braku ich posiadania przez wystawców i pracowników 

obsługujących festyn.  

6. Personel CKSTiB obsługujący festyn zostanie ograniczony do niezbędnego minimum 

pozwalającego na przeprowadzenie sprawnej obsługi uczestników festynu. 

7. Uczestnikom festynu, wystawcom i pracownikom CKSTiB obsługującym festyn zaleca 

się zachowanie fizycznej odległości między pracownikami, wystawcami i uczestnikami 

festynu m.in. 1,5 metra. 

8. Należy stosować poniższe zalecenia dla uczestników festynu, wystawców i 

pracowników CKSTiB obsługujących festyn podczas trwania festynu: 

• Przed rozpoczęciem festynu obowiązkowo należy zdezynfekować ręce płynem 

dezynfekcyjnym, 

• Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników 

(rekomendowane 1,5 metra), 

• Regularnie dezynfekować osuszone dłonie środkiem dezynfekcyjnym 

 (min. 60 %), 

• Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce wodą z 

mydłem, 

• Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, 
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9. W wypadku wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia należy odizolować osobę, u 

której wystąpiły niepojące objawy i niezwłocznie poinformować powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną.  

 

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia korona wirusem uczestnika 

festynu, wystawcy  lub pracownika CKSTiB obsługującego festyn 

 

1. Uczestnicy festynu, wystawcy i pracownicy CKSTiB obsługujący festyn zobowiązani są 

do zapoznania się z Regulaminem festynu. CKSTiB zapewnia obowiązek zapoznania 

uczestników festynu poprzez umieszczenie wyżej wymienionego Regulaminu na 

stronie internetowej www.dobremiejsce.gniewino.pl. CKSTiB zapewni obowiązek 

zapoznania pracowników obsługujących festyn poprzez poinformowanie i zapoznanie 

z Regulaminem festynu w miejscu pracy. 

2. Uczestnicy festynu, wystawcy i pracownicy CKSTiB obsługujący imprezę w przypadku 

wystąpienia u nich niepokojących objawów nie powinni przychodzić na teren festynu, 

powinni pozostać w domu i skontaktować się  telefonicznie z lekarzem celem 

uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić 

pod 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.  

 

IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

uczestnika, wystawcy lub pracownika CKSTiB obsługującego festyn: 

 

1. W przypadku wystąpienia u wystawcy, pracownika CKSTiB obsługującego festyn lub 

uczestnika przebywającego na terenie festynu niepokojących objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odseparować go od reszty osób.  

Uczestnik festynu, wystawca lub pracownik CKSTiB obsługujący festyn powinien 

oczekiwać na transport sanitarny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest 

możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. 

2. Zgłoszenie incydentu do Dyrekcji CKSTiB, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w 

którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania 

oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

3. Ustalenie listy pracowników Muzeum, wystawców oraz uczestników festynu, o ile to 

możliwe, obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których 

przebywał pracownik Muzeum, wystawca lub uczestnik wydarzenia i zalecenie 

stosowania się do wytycznych dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/ 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

 

 

 

http://www.gov.pl/web/koronawirus
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V. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

uczestnika, wystawcy lub pracownika CKSTiB obsługującego festyn: 

 

1. CKSTiB ma obowiązek udostępnić listę uczestników, wystawców i pracowników, w 

przypadku jej posiadania odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. 

2. CKSTiB zobowiązane jest powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 

Wejherowie i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Nr telefonu do 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie: 58 67 77 901.  

 

Podstawa prawna Regulaminu 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  

https://dziennikustaw.gov.pl/D202110861.pdf 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D202110861.pdf

