
Instrukcja bezpieczeństwa epidemicznego
Konferencji Infoshare 2021 r.

Instrukcja została opracowana w oparciu o aktualne
wytyczne dla Organizatorów konferencji w trakcie
epidemii COVID-19 w Polsce sporządzone przez
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz
Rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6
maja 2021r. w stanie prawnym po zmianie ogłosznej
w Dzienniku Ustaw 2021 poz. 1754, obowiązującej
od dnia 30.09.2021 r. oraz zgodnie z Instrukcją
Bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującą na
terenie Międzynarodowych Konferencji Gdańskich
S.A. AmberExpo ul. Żaglowa 11.

§ 1 Instrukcja dotyczy:
Konferencji infoShare 2021r., która odbędzie się w
dniach 14-15 października 2021r. w Gdańsku na
terenie Międzynarodowych Konferencji Gdańskich
S.A. AmberExpo ul. Żaglowa 11 (dalej jako
Konferencja)

§ 2 Celem Instrukcji jest:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
wszystkich uczestników Konferencji oraz
pracowników obsługujących wydarzenie.
2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników,
pracowników oraz dostawców.
3. Ograniczenie liczby osób przebywających na
terenie Konferencji w danym przedziale czasowym z
uwzględnieniem obostrzeń, co do liczby osób
zaszczepionych, mogących przebywać na terenie
Konferencji (1 os na 10 m2, co przy powierzchni
całkowitej Konferencji wynoszącej 15.000,00 m2
daje 1.500 osób niezaszczepionych, które mogą
jednocześnie na terenie Konferencji przebywać).
4. Kompleksowe działanie dostosowane do
istniejącego stanu epidemicznego i przepisów
prawa.
5. Wskazanie przedsięwzięć podjętych przez
Organizatora na rzecz ograniczenia możliwości
rozprzestrzeniania się wirusa Sars-Cov-2 w trakcie
Konferencji.

Epidemic Safety Instructions
For the Infoshare 2021 Conference

The Instructions were prepared in accordance with
the current guidelines for organizers of conferences
during the COVID-19 epidemic in Poland issued by
the Ministry of Economic Development, Labor and
Technology and the Ordinance of the Council of
Ministers on specific restrictions, orders, and
prohibitions due to the epidemic of 6 May 2021 in the
legal state after the amendment announced in the
Journal of Laws 2021, item 1754, in force from
30.09.2021 and in accordance with the Epidemic
Safety Instructions in force on the premises of the
Gdańsk International Conferences S.A.  AmberExpo
ul. Żaglowa11.

§ The Instructions refer to:
The Infoshare 2021 conference held on October
14-15, 2021, in Gdańsk on the premises of Gdańsk
International Conferences S.A. AmberExpo ul.
Żaglowa11 (hereinafter: the Conference).

§ The aim of the Instructions is to:
1. Increase the safety and health protection of the
Conference participants and employees who service
the event.
2. Minimise the risk of infection of participants,
employees, and suppliers.
3. Limit the number of people present at the
Conference within a given time period in accordance
with the restrictions on the number of vaccinated
people allowed to stay on the premises during the
Conference (1 person per 10 m2, which, given the
total Conference area of 15,000.00 m2 gives 1,500
unvaccinated persons who may stay in the
Conference area at the same time).
4. Take comprehensive action tailored to the current
epidemic situation and legal regulations.
5. Indicate the measures taken by the Organiser to
limit the possibility of the SARS-CoV-2 virus
spreading during the Conference.



§3 Zapewnienie bezpieczeństwa
pracowników/osób świadczących usługi w
związku z organizacją Konferencji:

1. Wprowadzenie Procedury postępowania w
przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem w
trakcie Konferencji Infoshare 2021 i zapoznanie
pracowników, współpracowników i obsługi
technicznej z jej postanowieniami w zakresie
niezbędnym do przeciwdziałania i zapobiegania
Sars-CoV-2.
2. Obowiązuje nakaz przeprowadzenia wszelkich
spotkań z zachowaniem co najmniej 1,5 metra
odległości pomiędzy osobami oraz z zachowaniem
obowiązku noszenia maseczek przez uczestników
Konferencji.
3. Organizator Konferencji zapewni środki ochrony
osobistej dla pracowników/osób świadczących usługi
(maseczki oraz jednorazowe rękawiczki) i preparaty
do dezynfekcji rąk oraz instrukcje właściwego mycia i
dezynfekcji rąk.
4. Uczestnikom Konferencji zaleca się stosowanie
częstego mycia dłoni przy użyciu środków higieny
oraz odkażania dłoni z wykorzystaniem dostępnych
środków dezynfekujących.

§ 4 Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie
Konferencji

I. TERENY WYSTAWIENNICZE PARTNERÓW
KONFERENCJI

1. Organizator zapewnia sposób organizacji
przestrzeni wystawienniczych poprzez poszerzenie
ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami
wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.
2. Organizator dostosowuje liczbę uczestników do
aktualnie obowiązujących przepisów tj. 1 osoba na
10 m2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby
w pełni zaszczepione (tj. 14 dni po pierwszej dawce
w przypadku szczepionki jednodawkowej i 14 dni po
drugiej dawce w przypadku szczepionki
dwudawkowej) nie będą wliczane do limitu osób, o
których mowa powyżej.
3. Niezależnie od pkt-u 2 powyżej przestrzegać
należy powszechnie obowiązujących przepisów w
zakresie p.poż. a w szczególności w zakresie

§ 3 Ensuring the safety of employees/individuals
providing services at the Conference:

1. Implementation of the Procedure of Conduct in the
Event of Suspecting a Person of a Coronavirus
Infection during the Infoshare 2021 Conference and
familiarization of employees, associates, and support
staff with its provisions to the extent necessary to
counteract and prevent Sars-CoV-2.
2. All meetings must be conducted at a distance of at
least 1.5 meters between people and all Conference
participants must wear masks.
3. The Conference Organizer will provide
employees/persons providing services with personal
protective equipment (masks and disposable gloves)
and hand sanitizers as well as instructions on proper
handwashing and disinfection.
4. The Conference participants are advised to wash
their hands frequently with the use of hygiene
products and sanitize their hands with sanitizers.

§ 4 Ensuring safety at the Conference

I. PARTNER EXHIBITION AREA OF THE
CONFERENCE

1. The Organizer provides a means of arranging the
exhibition area by widening the aisles between the
exhibition stands to a width of at least 3 meters.
2. The Organiser will adjust the number of
participants to the currently applicable regulations,
i.e. 1 person per 10 m2. in accordance with the
regulations in force, individuals who are fully
vaccinated (i.e. 14 days after the first dose for a
single-dose vaccine and 14 days after the second
dose for a two-dose vaccine) will not be counted
towards the said limit.
3. Notwithstanding Clause 2 above, the generally
applicable fire regulations should be followed, in
particular in terms of effective evacuation from the
premises and facilities of the Conference.



prowadzenia skutecznej ewakuacji z terenów i
obiektów Konferencji.
4. W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na
wejście lub przebywających na terenie Konferencji
wprowadzona zostanie możliwość wstępnego
check-in online, a następnie rejestracja wszystkich
uczestników będzie następowała z zachowaniem
wszelkich obostrzeń.
5. System rejestracji na Konferencję przewiduje
udostępnienie przez uczestnika informacji co do
faktu przebycia szczepienia przeciwko Sars-CoV-2.
Zaznaczenie odpowiedniego pola jest niezbędne dla
zakwalifikowania uczestnika do grupy osób
zaszczepionych lub niezaszczepionych, a tym
samym dopełnienia przez Organizatora aktualnych
obowiązków wynikających z przepisów
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(„Rozporządzenie”). Dodatkowo w ramach rejestracji
obsługa stanowisk rejestrujących może z użyciem
rządowej aplikacji “Skaner Certyfikatów Covid”
dokonać sczytania kodu QR Unijnego Certyfikatu
COVID z zaświadczenia w formie papierowej oraz z
aplikacji mobywatel.
W przypadku braku podania informacji o fakcie
przyjęcie szczepienia, uczestnik zostanie ujęty w
dopuszczonym przez przepisy prawa limicie osób
mogących uczestniczyć w Konferencji, o ile limit ten
nie zostanie wyczerpany.
6. Na terenie Konferencji wprowadza się obowiązek
zasłaniania ust i nosa przez każdą osobę
przebywającą w przestrzeni konferencyjnej
(publiczność przy scenach na których są prelekcje) i
wystawienniczej (na której swoje stoiska mają
partnerzy Konferencji) – przy czym obowiązek ten
nie dotyczy przestrzeni otwartych, chyba że
niemożliwe jest zachowanie odległości 1,5 m
pomiędzy osobami.
7. Organizator zapewnia możliwość otrzymania
przez Uczestnika maseczki w przynajmniej jednym
punkcie rejestracji.
8. Na terenie Konferencji udostępnione zostaną
dozowniki z preparatem dezynfekującym przy
wszystkich wejściach i innych ogólnodostępnych
przestrzeniach w widocznym miejscu wraz z
instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.

4. In order to limit the number of people waiting to
enter or currently present at the Conference
premises, an online pre-check-in option will be
introduced, then registration for all attendees will
proceed in accordance with the current restrictions.
5. The registration system has functionality for the
participant to provide information about their
vaccination against SARS-CoV-2. Marking the
appropriate box is necessary to qualify the
participant to the group of vaccinated or
unvaccinated individuals and, by the same token, for
the Organiser to meet the current obligations
resulting from the provisions of the Ordinance of the
Council of Ministers on specific restrictions, orders,
and bans due to the state of an epidemic
(hereinafter: the Ordinance). In addition, as part of
the registration, the staff at the registration desks can
use the government application "Covid Certificate
Scanner" to scan the QR code of the COVID EU
Certificate off the paper certificate and the
mobywatel application. In the absence of information
about the fact of being vaccinated, the participant will
be included in the limit of individuals allowed to
participate in the Conference, as permitted by law,
unless that limit is exhausted.
6. On the premises, every individual present in the
exhibition area is obliged to cover their mouth and
nose—this obligation does not apply to outdoor
areas unless it is impossible to maintain a distance
of 1.5m between individuals.
7. The Organizer ensures that the Participant can
receive a mask at least at one registration point.
8. On the premises of the Conference, sanitizer
dispensers will be available at all entrances and in
other public areas in a visible place, along with
instructions on how to properly sanitize hands.
9. At the partner exhibition area at the Conference
activities that could favor forming of human clusters
without maintaining minimum distances are
prohibited.
10. In the elevators provided for attendees’ use,
there are limits on the number of individuals who can
use them at the same time. Attendees are required
to comply with the limits on the number of people in
the elevator and wear masks while using the elevator
at all times. The Conference Organizer reserves the
right to restrict elevator access for the exclusive use



9. Na terenie udostępnionym na potrzeby
Konferencji obowiązuje zakaz takich działań na
stoiskach partnerskich, które mogłyby sprzyjać
tworzeniu się skupisk ludzkich, bez zachowania
minimalnych odległości.
10. W windach udostępnionych do użytku
uczestników obowiązują limity osób mogących
przemieszczać się jednocześnie. Uczestnicy
zobowiązani są do zachowywania limitów liczby
osób w windzie oraz bezwzględnego nakładania
maseczek w trakcie korzystania z windy. Organizator
Konferencji zastrzega, iż dostęp do wind zapewniony
może być wyłącznie dla osób z
niepełnosprawnościami, osób w podeszłym wieku
lub kobiet ciężarnych.

II. STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

1. Wstęp na teren Konferencji dozwolony jest
wyłącznie dla osób uprawnionych i posiadających
dokument wydany przez Organizatora na podstawie
uprzednio przeprowadzonej weryfikacji (Pass).
2. Służba ochrony Organizatora ( w tym
Wolontariusze) ma prawo do odmowy wstępu na
teren Konferencji w stosunku do osób, które nie
posiadają akredytacji wydanej przez Organizatora,
posiadają akredytację wydaną na inną osobę lub
dokument noszący ślady podrobienia lub
przerobienia, a także w przypadku osiągnięcia
dozwolonych limitów osób mogących uczestniczyć w
Konferencji w przypadku uczestnictwa osób
niezaszczepionych zgodnie z treścią
Rozporządzenia.
3. Na terenie Konferencji wyznaczone zostaną
odrębne drogi komunikacji dla uczestników
wydarzenia – dla gości wchodzących na teren
Konferencji i odrębnej dla osób wychodzących.
4. Organizator zapewnia bezpieczną przestrzeń dla
gości oczekujących na wejście na teren Konferencji
poprzez wydzielenie stref kolejki do wejścia tak, aby
odległość pomiędzy osobami oczekującymi wynosiła
minimum 1,5 m, z zastrzeżeniem iż nie dotyczy to
przestrzeni otwartej poza budynkiem Amber Expo.
5. Organizator zapewnia stosowanie systemu
zliczania uczestników, w celu wypełnienia wymogów
w zakresie limitu osób na poszczególnych
przestrzeniach.

of persons with disabilities, the elderly, or pregnant
women.

II. PERSON & VEHICLE ENTRY AREAS
1. Access to the premises is permitted only for
authorized individuals who hold a document issued
by the Organiser on the basis of a previous
verification (Pass).
2. The Organiser’s security service (including
Volunteers) has the right to deny entry to the
Conference premises to individuals who do not have
an accreditation issued by the Organiser, have an
accreditation issued to another individual, or a
document showing signs of forgery or alteration, and
if the permitted limits on the number individuals who
can participate in the Conference, in the case of
participation of unvaccinated individuals as per the
Ordinance, have been reached.
3. Separate circulation routes will be designated at
the Conference premises for attendees: one for
attendees entering the premises and a separate one
for those who are leaving.
4. The Organizer provides a safe area for attendees
waiting to enter the Conference premises by
separating the queuing areas so that the distance
between the queuing individuals is at least 1.5m,
with the reservation that this does not apply to the
open space outside the Amber Expo building.
5. The Organizer ensures the use of a participant
counting system in order to meet
the requirements regarding the limit on the number
of people in specific areas.
6. At the entrance, exit and exhibition areas, the
Organizer’s security service (including Volunteers)



6. W strefach wejścia, wyjścia oraz na terenach
wystawienniczych służba ochrony Organizatora (w
tym Wolontariusze) oraz personel uprawniony jest do
egzekwowania obowiązku zakrywania ust i nosa.
7. Organizator może prowadzić bezdotykowy
pomiaru temperatury ciała na terenie Konferencji.
Organizator a w jego imieniu służba ochrony lub
personel mają prawo do: odmowy wstępu na teren
Konferencji lub nakazanie opuszczenia terenu
Konferencji, w stosunku do osób u których
stwierdzona zostanie temperatura ciała
przekraczająca 38 st. C.

III. PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (rejestracja,
Infopunkt, biura Konferencji)

1. Organizator zapewnia wyposażenie punktów
obsługi klientów/wystawców w osłony z plexi, o ile
nie jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości
1,5 m.
2. Do pracy na rzecz Organizatora dopuszczeni
zostaną jedynie pracownicy po przeprowadzonej
kontroli temperatury ciała oraz wyposażeni w
maseczki zasłaniające usta i nos. Niedozwolone jest
dopuszczanie do obsługi uczestników Konferencji
osób posiadających objawy infekcji lub/i temp. ciała
powyżej 38 st. C.
3. Organizator zapewnia bezpieczne strefy, w
których oczekujący na obsługę będą oddaleni od
siebie o minimum 1,5 metra.
4. Organizator zapewnia dezynfekcję powierzchni
użytkowanych przez personel lub uczestników w
punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.
5. Organizator zapewnia stosowanie rozliczeń
bezgotówkowych oraz dezynfekowanie urządzeń
płatniczych i innych urządzeń wykorzystywanych w
obsłudze uczestników nie rzadziej niż co godzinę.

IV. STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY
DLA GOŚCI

1. Organizator dostosuje liczbę dostępnych miejsc
siedzących na terenie Konferencji poprzez
wprowadzenie rozwiązań umożliwiających
zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metra.
2. W trakcie montażu, demontażu oraz wyposażania
stoisk należy bezwzględnie zachować zasady
bezpieczeństwa obowiązujące dla firm

and staff are authorized to enforce the obligation to
cover the mouth and nose.
7. The Organizer ensures contactless body
temperature measurement at the Conference
premises. The Organizer and the security service or
staff, on the Organizer’s behalf, have the right to
deny entry to the Conference premises to individuals
found to have a body temperature exceeding 38˚C.

III. CUSTOMER SERVICE STATIONS
(registration desks, Infopoint, Conference
offices)

1. The Organizer ensures that customer/exhibitor
service stations are equipped with Plexiglas screens
if it is not possible to maintain a safe distance of
1.5m.
2. Only employees who have had their body
temperature checked and are equipped with masks
to cover their mouth and nose will be allowed to work
for the Organizer. Employees with symptoms of
infection or/and body temperature exceeding 38˚C
are not allowed to assist Conference attendees.
3. The Organizer provides safe areas in which those
waiting for assistance will be at least 1.5m apart.
4. The Organizer ensures the sanitation of surfaces
used by the staff or attendees at the service stations
at least every hour.
5. The Organizer ensures the use of cashless
payments and sanitation of payment devices and
other devices used to assist attendees at least every
hour.

IV. EXHIBITION STANDS & VISITOR AREAS

1. The Organizer will adjust the number of seats
available at the premises by introducing solutions to
enable maintaining a distance of at least 1.5m
between the people seated.
2. During the setup, dismantling, and equipping of
the stands, it is absolutely mandatory to comply with
the safety rules applicable to shell scheme
contractors and suppliers in accordance with the



zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami i zaleceniami, w tym
stosowanie dezynfekcji dłoni oraz osłony ust i nosa.
3. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na
stoiskach środków ochrony osobistej dla personelu
oraz środków dezynfekujących. Środki
dezynfekujące dla uczestników oraz do dezynfekcji
powierzchni zapewni Organizator.
4. W obrębie stoisk Konferencji należy zapewnić
wyznaczenie miejsc oczekiwania w sposób
zapewniający zachowanie dystansu min. 1,5 metra
pomiędzy uczestnikami.
5. Partnerzy na swoich stoiskach powinni dążyć do
zapewnienia zachowania się osób tam
przebywających zgodnie z niniejszą procedurą, w
szczególności w przypadku jakichkolwiek działań, w
wyniku których na stoisku przebywa większa liczba
uczestników (np. konkursy), tak obsługa stoiska
partnera jak i przebywający tam uczestnicy powinni
mieć założone maseczki i w miarę możliwości
stosować zasadę dystansu społecznego, tj.
zachować odległość 1,5 m od siebie. Ponadto
Partnerzy powinni w przypadku sprzętu i urządzeń
własnych, które będą używane czy dotykane przez
Uczestników zapewnić ich bieżącą dezynfekcję.

V. PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

1. Przygotowanie sposobu funkcjonowania
przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji)
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa leży po stronie Organizatora oraz operatora
gastronomicznego działającego na terenie
Konferencji.
2. Organizator i operator gastronomii zapewnia
bezpieczne przestrzenie dla gości oczekujących na
wejście do przestrzeni gastronomicznych (w tym
restauracji) z zachowaniem odstępów minimum 1,5
metra.
3. Wszyscy uczestnicy Konferencji zobowiązani są
do stosowania się do wdrożonych rozwiązań natury
organizacyjnej mając na względzie fakt zachowania
wymogów sanitarno –
epidemiologicznych w zakresie zapobiegania i
zwalczania skutków rozprzestrzeniania wirusa
Sars-CoV-2.

applicable regulations and recommendations,
including hand sanitation and covering the mouth
and nose.
3. Exhibitors are obliged to provide personal
protective equipment for their staff and sanitizers at
their stands. Sanitizers for attendees and for
disinfecting surfaces will be provided by the
Organizer.
4. Within the Conference stands, waiting areas must
be designated so as to ensure a
distance of at least 1.5m between waiting attendees.
5. Partners should ensure that the attendees at their
stands behave according to these instructions, in
particular in case of any activities resulting in a larger
number of participants present at the stand (e.g.
competitions). Both the staff and the attendees
present at the stand should wear masks and, if
possible, comply with the rule of social distance, i.e.
keep a distance of 1.5m from each other. Moreover,
Partners should ensure that their own equipment and
devices which will be used or touched by attendees
are disinfected on an ongoing basis.

V. FOOD & BEVERAGE AREAS

1. The responsibility of preparing food & beverage
areas (including restaurants) to operate in
accordance with the currently applicable provisions
of law lies within the Organizer and catering operator
at the Conference premises.
2. The Organizer and the catering operator provide
safe areas for visitors waiting to enter the food &
beverage areas (including restaurants) so that they
could maintain a distance of at least 1.5m.
3. All Conference attendees are required to follow
the organizational arrangements put in place,
bearing in mind the necessity to meet the sanitary
and epidemiological requirements for preventing and
combating the effects of the spread of the
SARS-CoV-2 virus.



VI. HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI
BEZPIECZEŃSTWA

1. Serwis sprzątający oraz personel Organizatora
postępuje zgodnie z wdrożonym planem higieny.
2. Organizator zapewnienia urządzenia niezbędne
do utrzymania higieny rąk w postaci środków na
bazie min. 60 % alkoholu oraz instrukcji właściwego
mycia i dezynfekcji rąk w toaletach.
3. Organizator odpowiada za przeszkolenie
personelu Organizatora obsługującego wydarzenie
Konferencji w zakresie zasad reżimu sanitarnego i
bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników
na udostępnionych terenach Konferencji.
4. Organizator zapewnia regularne wentylowanie
pomieszczeń i przestrzeni udostępnionych dla
uczestników, wg ustaleń z operatorem AmberExpo.
5. Organizator w porozumieniu z operatorem
AmberExpo zapewnia wyposażenie wszystkich
pomieszczeń sanitarnych w środki czystości, środki
do dezynfekcji dłoni oraz jednorazowe ręczniki
papierowe. Organizator w porozumieniu z
operatorem AmberExpo zapewnia regularną
dezynfekcję pomieszczeń sanitarnych i przestrzeni
wspólnych udostępnionych na potrzeby Konferencji.

VII. KOMUNIKACJA Z UCZESTNIKAMI
KONFERENCJI

1. W trakcie Konferencji stosowane będą akcje
informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa
obowiązujących uczestników wydarzenia na
terenach Konferencji.
2. Do dyspozycji uczestników Organizator
udostępnia alarmowy numer telefonu, dostępny w
czasie wydarzeń Konferencji: 509 670 632

§ 5 Procedury zapobiegawcze: podejrzenie
zakażenia koronawirusem pracowników/osób
świadczących usługi.

1. Na Konferencji obowiązuje Procedura
postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem w trakcie Konferencji Infoshare 2021
dostępna pod adresem:

VI. HYGIENE OF SURROUNDINGS & SAFETY
MEASURES

1. The cleaning service and the Organizer’s staff
follow the hygiene plan that has been put in place.
2. The Organizer provides the devices necessary to
maintain hand hygiene with agents based on min.
60% alcohol and instructions on how to properly
wash and sanitize hands in the toilet facilities.
3. The Organizer is responsible for training the
Organizer’s staff who assist the Conference in the
principles of sanitary and safety procedures during
the attendees’ presence at the Conference premises.
4. The Organizer ensures regular ventilation of the
rooms and areas available to attendees, according to
arrangements with the operator of AmberExpo.
5. The Organizer, in cooperation with the operator of
AmberExpo, ensures that all sanitary rooms are
equipped with cleaning agents, hand disinfectants,
and disposable paper towels. The Organizer, in
cooperation with the operator of AmberExpo,
ensures regular disinfection of the sanitary rooms
and common areas available for the purposes of the
Conference.

VII. COMMUNICATION WITH THE
CONFERENCE ATTENDEES

1. During the Conference, information campaigns on
the safety rules applicable to the Conference
attendees will be run at the Conference premises.
2. The Organizer provides the participants with an
emergency telephone number, available during the
Conference events: 509 670 632

§ 5 Preventive Procedures: Suspected
Coronavirus Infection Among
Employees/Individuals Providing Services

1. In the event of suspecting a person of a
coronavirus infection during the Infoshare 2021
conference a previously prepared Procedure applies.
The Procedure is available at registration desks and
on the Organizer’s website at:



https://infoshare.pl/infoshare/_media/pdf/_infoShare_
2021_ProcedureInfection_COVID.pdf
oraz na stanowiskach rejestracji.
2. Pracownicy/osoby świadczące usługi zostali
poinstruowani a Uczestnicy poinformowani w
stosownej wiadomości, o zasadach przebywania na
terenie Konferencji oraz działań, jakie należy
bezwzględnie podjąć w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów.
3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronach gis.gov.pl lub
www.gov.pl/web/koronawirus/, a także komunikatów
nadawanych przez Organizatora.

Instrukcja obowiązuje od dnia 5.10.2021 r.

https://infoshare.pl/infoshare/_media/pdf/_infoShare_
2021_ProcedureInfection_COVID.pdf
2. Employees/individuals providing services and
attendees have been informed of the rules in force
on the Conference premises and the necessary
procedures that should be adopted in the case that
any person displays worrisome symptoms.
3. It is recommended to follow the information
provided by the Polish Chief Sanitary Inspector and
the Minister of Health, as available at gis.gov.pl (in
Polish) or www.gov.pl/web/coronavirus, along with
the messages broadcast by the Organizer.

These instructions come into force on October 5,
2021.

https://infoshare.pl/infoshare/_media/pdf/_infoShare_2021_Instruction_COVID.pdf
https://infoshare.pl/infoshare/_media/pdf/_infoShare_2021_Instruction_COVID.pdf
https://infoshare.pl/infoshare/_media/pdf/_infoShare_2021_ProcedureInfection_COVID.pdf
https://infoshare.pl/infoshare/_media/pdf/_infoShare_2021_ProcedureInfection_COVID.pdf

