REGULAMIN REKOLEKCJI W CZASIE EPIDEMII
I. Wewnętrzne zasady organizatora:
1.Od osób pracujących przy organizacji rekolekcji zebrane zostaną dane kontaktowe do obsługi
wydarzenia;
2. Obowiązują maseczki u wszystkich pracowników/wolontariuszy, mających kontakt z
uczestnikami rekolekcji;
3. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu i wyjściu na teren wydarzenia;
4. W/przy toaletach dostępne będą środki do dezynfekcji;
5. Oznaczone zostaną dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej;
6. Personel sprzątający wyposażony zostanie w środki ochrony osobistej oraz środki do
dezynfekcji;
7. Pracownicy i wolontariusze zostaną przeszkoleni w zakresie bezkontaktowej obsługi
uczestników oraz procedur stosowanych na rekolekcjach;
9. Ustalony zostanie harmonogram organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób
pracowała w jednym czasie w jednym miejscu;
10. Opracowane zostaną odpowiednie zapisy do umów z kontrahentami i pracownikami na umowę
zlecenie/dzieło (np. klauzula RODO dotycząca udostępniania danych GIS, oświadczenie o stanie
zdrowia).
II. Polityka informacyjna dla uczestników rekolekcji.
1.Organizator wprowadza:
a. klauzule dot. ochrony danych osobowych, umożliwiające organizatorowi udostępnienie
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników
rekolekcji;
b. obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w materiały ochrony osobistej;
c. złożenie przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na rekolekcje
lub wcześniej drogą online, że uczestnik, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
2.Uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem:
a. o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;
b. o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na
terenie wydarzenia.
3.W powyższej komunikacji organizator wydarzenia wykorzysta wszystkie dostępne kanały
informacyjne (stronę www, facebooka, plakaty, informacje telefoniczną oraz email, itp)
4.Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:
a. dane te umożliwiają łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu;
b. zbieranie danych podjęte zostanie, by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie
epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu;
c. po ich pozyskaniu przechowywane będą przez organizatora przez 2 tygodnie.

III. Zasady bezpieczeństwa na terenie rekolekcji
1.Uczestnicy rekolekcji są zobowiązani do zakrywania ust i nosa i zachowania dystansu 1,5 m.
2.Na terenie rekolekcji rozmieszczone zostaną środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne
przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowaniu dystansu m.in. 1,5 metra.
3.Procedura wejścia i wyjścia uczestników:
a. wyposażenie służb porządkowych w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, środki do
dezynfekcji rąk);
b. ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 1,5 metrów;
c. obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu na teren rekolekcji;

4.Rozejście się uczestników:
kontrolowanie przepływu uczestników przez obsługę rekolekcji (zachowanie dystansu między
uczestnikami 1,5 m)
5. Rozmieszczenia uczestników podczas wydarzenia:
a. strefa uczestników z miejscami do siedzenia: miejsca siedzące co 1,5 metra;
b. strefa uczestników usytuowana w odległości – min. 6 metrów od sceny z ołtarzem.
6. Zapewnienie obsługi do możliwie najczęstszego czyszczenia uchwytów otwierających drzwi
toalet.
7. Zachowanie higieny stref dla uczestników oraz zaplecza uwzględniać będzie:
a. środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie rekolekcji, m.in. w toaletach oraz przy
wejściach i wyjściach na teren rekolekcji;
b. udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet i organizacja przedsięwzięcia tak, aby móc
zachować wymagany dystans;
c. umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS z
uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość);
d. dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę.
IV. Prowadzenie działalności handlowej podczas rekolekcji.
1. Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej
wykonywania są zobowiązani do zakrywania nosa i ust.
2. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki do dezynfekcji rąk.
3. Pojemniki z płynem dezynfekującym zostaną zapewnione przy punktach sprzedaży.
4. Częste dezynfekowanie lad.
5. Zapewniona zostanie odległość między stanowiskami pracy w tym przy stoiskach sprzedażowych
wynoszącą co najmniej 1,5 metra.

V. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia
wirusem SARSCoV-2 uczestnika lub obsługi rekolekcji.
1. Organizatorzy na wypadek potwierdzenia zakażenia wirusem SARS CoV-2 udostępnią listę
uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej.
2. Stosowane będą wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

