
 
 

 

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa podczas tragów Smart City Expo 
Poland w dniach 28 – 29 października 2020 

HALA WYSTAWIENNICZA 
1. Zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów targów wprowadza się 
ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie na terenach targowych tj. 1 osoba na 2,5 m2. W 
związku z powyższym na terenie Targów Smart City Expo Poland (dalej Targów) może jednorazowo w 
tym samym czasie może przebywać 1000 osób (nie wlicza się osób z obsługi stoiska i obsługi Targów). 
2. Wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) przez 
każdą osobę przebywająca na terenie Targów (osoby, które nie będą miały zasłoniętych ust i nosa będą 
proszone o ich natychmiastowe zasłonięcie – w przypadku odmowy o opuszczenie obiektu). 
3. Przy wejściu do Expo Łódź, przy recepcji oraz bezpośrednio przed wejściem do hali umiejscowione 
będą pojemniki z preparatem dezynfekującym. 
4. Po wejściu do obiektu Expo Łódź każdy odwiedzający będzie proszony o przejście przez bramkę 
dokonującą bezdotykowego pomiaru temperatury ciała. 
5. Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie online. Każdy z odwiedzających targi zobowiązany jest 
okazać (wydrukowany bądź na urządzeniu mobilnym) bilet z jednorazowym kodem QR.  
6. Na terenie Expo Łódź podczas trwania targów wprowadza się zakaz roznoszenia ulotek. Wystawcom i 
organizatorom konferencji zaleca się wykorzystywanie stojaków na materiały reklamowe i ulotki. 

WEJŚCIE DO OBIEKTU 
1. Wprowadzono obowiązkową rejestrację wszystkich uczestników Targów, w celu pozyskania danych 
osób uczestniczących w wydarzeniach targowych. 
2. Wprowadzono obowiązkową procedurę przeprowadzania i dokumentowania wywiadu 
epidemiologicznego dla wszystkich uczestników Targów, w szczególności o braku występowania 
objawów chorobowych oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub 
była narażona na kontakt z osobą zakażoną. 
3. Organizator Targów przygotował (na podstawie wytycznych GIS) „ankietę epidemiologiczną” (dalej 
Ankietę), którą należy wypełnić on-line podczas (wcześniejszej) rejestracji uczestnictwa. 
4. Na teren targów mogą wejść wyłącznie osoby uprawnione i posiadające dokumenty wstępu tj. 
zgłoszeni i zarejestrowani wystawcy, uczestnicy konferencji i innych spotkań, zarejestrowani 
zwiedzający, zarejestrowane osoby świadczące usługi oraz zarejestrowani przedstawiciele mediów. 
5. W miarę możliwości organizacyjnych wydziela się odrębne drogi komunikacji dla uczestników 
wydarzeń odbywających się na terenie Targów – inne dla wchodzących a inne dla wychodzących, w 
celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi. 
6. Wprowadzono bezdotykową formę weryfikacji dokumentów wstępu w strefie recepcyjnej. 
7. Wprowadzono system liczenia osób w celu weryfikacji liczby osób przebywających jednocześnie na 
terenie Targów poprzez specjalny system ewidencji wejść. 
8. W strefach wejścia, prowadzona będzie weryfikacja czy wchodzący mają na twarzy maseczkę 
(przyłbicę lub inny materiał) – weryfikacji dokonuje ochrona Targów. 
 
9. Przygotowano zamknięte, odizolowane i odpowiednio dezynfekowane pomieszczenia („izolatorium”) 
dla osób z objawami infekcji. 



 
 

 

STOISKA WYSTAWIENNICZE 
 
1. Zaleca się utrzymywanie odpowiedniego dystansu z osobami wchodzącymi na teren stoiska i 
unikanie uścisków dłoni. 
2. Na stoiskach należy zapewnić zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m. Przy powierzchni 
stoiska, na którym brak możliwości zachowania odległości 1,5 m pomiędzy osobami, rekomenduje się 
Wystawcom zaplanowanie specjalnych osłon w zaplanowanych punktach do prowadzenia rozmów. 
3. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej oraz 
środków dezynfekujących dla personelu. Zaleca się również ustawienie płynów dezynfekujących dla 
gości odwiedzających stoisko. 
4. Zaleca się Wystawcom aby w miarę możliwości materiały dla gości były dostępne tylko w wersji 
online. 
5. Zaleca się Wystawcy dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących na stoisku (zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa) poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań 
umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi. 

PRZESTRZENIE WSPÓLNE  
1. W miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi 
itp. zapewniono urządzenia do higieny rąk i środki dezynfekujące. 
2. W częściach wspólnych obiektu prowadzone jest regularne, nie rzadziej niż co 1 godzinę, czyszczenie 
i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem 
środków dezynfekujących. 

INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH 
1. W widocznych miejscach na terenie targów rozmieszczono materiały (w postaci plakatów i plansz) 
przypominające o konieczności higienicznego zachowania (higieny rąk, zakrycia ust i nosa maską lub 
przyłbicą oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi czy unikania uścisków dłoni). 
 

 


