Szanowne Uczestniczki Kongresu!
Szanowni Uczestnicy Kongresu!

Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem. Dotyczy on rozwiązao, o jakie zadbaliśmy, aby
ograniczyd do minimum ryzyko przenoszenia się COVID-19 podczas wydarzenia naukowego,
w którym wezmą Paostwo udział.
Rozwiązania te są podyktowane zaleceniami zarządzonymi przez Ministerstwo Zdrowia 21 lipca
i odnoszącymi się do organizacji spotkao naukowych.
Hotel wyposażono w system szybkiego oczyszczania powietrza, urządzenia do bezchlorowej
dezynfekcji wody oraz promienniki UV-C. Pracowników i dostawców ośrodka objęto specjalnymi
procedurami bezpieczeostwa. Starannie dostosowano do sytuacji epidemiologicznej działanie
recepcji, restauracji, kawiarni, a także obsługę pokojów i przepływ osób w obiekcie. Wiążą się z tym
między innymi pomiary temperatury ciała gości. W hotelu przygotowano dwie drogi komunikacji –
jedną dla Gości wchodzących do obiektu, a drugą dla wychodzących – po to, by zminimalizowad bliski
kontakt między tymi osobami.
Podczas rejestracji poprosimy Paostwa o wypełnienie krótkiej ankiety i podpisanie oświadczenia
o niewystępowaniu objawów charakterystycznych dla zakażenia COVID-19 i niekontaktowaniu się
z osobami zakażonymi.
Niezależnie od tych zabezpieczeo zalecamy częste mycie i odkażanie rąk. W hotelowych łazienkach
i przestrzeniach ogólnych, w recepcji oraz restauracjach umieszczone są płyny do dezynfekcji rąk.
Rekomendujemy również utrzymywanie dystansu społecznego oraz noszenie maseczek w czasie
pobytu na terenie hotelu i na salach wykładowych. Obecnie jest on ustalony na półtora metra.
Pozostałe zasady podajemy poniżej w podziale na części obiektu kongresowego.
Sala wykładowa
Na osoby nieprowadzące wykładów jesteśmy zmuszeni nałożyd obowiązek przebywania
w maseczkach podczas obrad. Nalegamy, respektowali Paostwo tę zasadę. Sale wykładowe zostały
zaaranżowane tak, że na każdego uczestnika spotkania przypada nie mniej niż dwa i pół metra
kwadratowego powierzchni.
Wszystkie wykłady będą transmitowane na żywo do pokojów hotelowych. Od otwarcia do
zakooczenia Kongresu.
Przestrzeń wystawowa
Wszystkie osoby w tej części obiektu kongresowego są zobowiązane zasłaniad nos i usta maseczką.

Patio i Karczma
Kolacja w środę odbędzie się w Karczmie, natomiast w czwartek zaprosimy Paostwa do patio hotelu
Arłamów. Dania będą serwowane. Obowiązują specjalne zasady przygotowania stolików, nakryd
i potraw.
Warsztaty
Na salę wykładową, w której będą odbywały się warsztaty, będą miały wstęp tylko wykładowcy
i osoby biorące udział w konkretnych warsztatach.
WAŻNE!
Z uwagi na ściśle ograniczoną liczbę osób biorących udział w kongresie nie będzie możliwości
rejestracji udziału na miejscu.

