
 

 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO OBOWIĄZUJĄCA NA 
TERENIE TARGÓW LUBLIN S.A. 

 
Tekst jednolity na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu 1 września 2020 roku  

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza instrukcja obowiązuje na terenie Targów Lubli S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Dworcowa 11, 20-406 

Lublin, wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-

Wschód z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS 0000061116.  

2. Instrukcja obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Targów Lublin w związku z organizacją 

targów, a w szczególności:,  

2.1. wystawców, ich pracowników i podwykonawców, 

2.2. wykonawców stoisk i innych aranżacji przestrzeni, ich pracowników i podwykonawców,  

2.3. zwiedzających. 

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Targów Lublin w ramach organizacji i przeprowadzenia danego 

wydarzenia obowiązane są do stosowania się do wymogów wskazanych w poszczególnych sekcjach 

niniejszej Instrukcji. 

4. Uczestnik danego wydarzenia zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich osób zaangażowanych 

w realizację wydarzenia o obowiązku przestrzegania niniejszej instrukcji i uzyskania zgód tych osób na 

wykonywania procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa (w tym pomiar temperatury, 

przeprowadzanie i dokumentowanie wywiadu epidemiologicznego). 

§ 2. 
TARGI W OBIEKTACH 

1. ZASADY OGÓLNE 

1.1. Na terenie Targów Lublin nie mogą przebywać osoby chore na COVID-19, zakażone wirusem SARS-

CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, osoby z symptomami choroby zakaźnej. 

1.2. Maksymalna liczba osób które mogą przebywać podczas wydarzenia targowego obliczana jest 

poprzez zastosowanie przelicznika 1 osoby na 2,5m
2
 .  

2. ORGANIZACJA WYDARZENIA (OKRES MONTAŻU I DEMONTAŻU) 

2.1. Osoby wykonujące jakiekolwiek czynności związane z wydarzeniem na terenie Targów Lublin mogą 

zostać poddane pomiarowi temperatury ciała przy wejściu na teren Targów Lublin (jeżeli będzie to 

wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami). Wystawca lub wykonawca zobowiązany jest do 

poinformowania swoich pracowników i współpracowników o możliwych pomiarach temperatury 

i uzyskania zgody na takie badanie. 

2.2. Wystawca lub wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia codziennych procedur 

przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego, 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, u wszystkich osób zaangażowanych przez 

niego w organizację i przeprowadzenie wydarzenia. 

2.3. Wystawca lub wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie montażu i demontażu zachowanie 

zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIS. 

2.4. Ciągi komunikacyjne pomiędzy stoiskami wystawienniczymi powinny mieć szerokość co najmniej 3 

metrów. Obowiązuje zakaz wystawiania elementów reklamowych lub wyposażenia stoiska na ciągi 

komunikacyjne. 



 

2.5. Osoby wykonujące jakiekolwiek czynności związane z wydarzeniem na terenie Targów Lublin 

zobowiązane są do stosowania się do przestrzegania zasad profilaktyki zdrowotnej, zasad higieny 

obowiązujących oraz do wytycznych i zaleceń GIS. W szczególności osoby te zobowiązane są:  

2.5.1. dezynfekcji rąk w momencie wejścia/wyjścia na teren wydarzenia, w toaletach; 

2.5.2. zasłaniania ust i nosa; 

2.5.3. samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki/przyłbice/maski 

ochronne na twarz); 

2.5.4.  przestrzegania zasad higieny, w tym zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką 

(którą należy niezwłocznie wyrzucić do zamkniętego kosza) podczas kaszlu i kichania, unikanie 

dotykania dłońmi okolic twarzy – zwłaszcza ust, nosa, oczu, dołożenia wszelkich starań, aby 

stanowiska pracy były czyste i higieniczne; 

2.5.5. prowadzenia spotkań z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy osobami. 

2.6. Wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed, w trakcie i po każdym dniu wydarzenia 

odbywa się zgodnie z Wytycznymi NIZP-PZH. 

2.7. Spotkania, o ile niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach 

i z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra pomiędzy osobami. 

3. PRZEBIEG WYDARZENIA 

3.1. Na teren wydarzenia wpuszczane są wyłącznie osoby uprawnione i posiadające dokumenty wstępu, 

tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzający, pracownicy obsługi i służby serwisowe, 

obowiązuje oddzielna strefa wejściowa i wyjściowa, a w strefach wejścia: 

3.1.1. weryfikacja dokumentów wstępu przeprowadzana jest wyłącznie bezdotykowo; 

3.1.2. dokonywana jest weryfikacja, czy wchodzący mają na twarzach maseczkę/przyłbicę (mają 

zakryty nos i usta); 

3.1.3. możliwe jest dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury ciała; 

3.1.4. strefy kolejki są wydzielone liniami i naklejkami wskazującymi kierunek, tak aby odległość 

pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 metra; 

3.1.5. stosuje się system liczenia osób w celu weryfikacji liczby osób przebywających na terenie 

wydarzenia i ewentualne blokady wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób, 

kolejne osoby wpuszczane są po opuszczeniu terenu wydarzenia przez odpowiednią liczbę osób. 

3.2. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) przez każdą 

osobę przebywającą w przestrzeni wystawienniczej. 

3.3. Obowiązuje zakaz roznoszenia ulotek i innych działań na terenie wydarzenia, które mogłyby sprzyjać 

tworzeniu się skupisk ludzi. 

3.4. Należy dostosować miejsca siedzące na terenach targowych poprzez wprowadzenie rozwiązań 

umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metra. 

3.5. Wszystkie osoby przebywające na terenie wydarzenia obowiązane są do utrzymania bezpiecznych 

odległości (minimum 1,5 metra) pomiędzy osobami stojącymi w kolejkach do wejść, punktów 

gastronomicznych, szatni, wind, toalet. 

3.6. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla 

personelu oraz środków dezynfekujących. 

3.7. Materiały dla gości targowych powinny być – w miarę możliwości - dostępne tylko w wersji online. 

3.8. Obowiązują odrębne drogi komunikacji dla uczestników wydarzenia (wejście/wyjście). 

4. CZYSTOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE WYDARZENIA 

4.1. Targi Lublin zapewniają personel sprzątający wyposażony w odpowiednie środki zabezpieczenia 

(maseczki, rękawiczki, płyny do mycia i dezynfekcji), wykonujący serwis sprzątający zgodnie ze 

szczegółowym planem zachowania higieny.  

4.2. Targi Lublin zapewniają odpowiednią liczbę dozowników z płynem do dezynfekcji rąk na bazie 

alkoholu w miejscach przebywania uczestników wydarzenia, w szczególności przy wejściach 

i toaletach. Środki dostępne są z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością. 



 

4.3. Na terenie wydarzenia znajdują się instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania 

maseczki i prawidłowej dezynfekcji rąk. Instrukcje te znajdują się w szczególności w toaletach 

i strefach wejścia. 

4.4. Sprzątanie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury (w szczególności klamki, 

poręcze, balustrady, blaty) w trakcie wydarzeniu odbywa się nie rzadziej niż co 2 godziny. 

4.5. Targi Lublin zapewniają w toaletach antybakteryjne mydło w płynie, płyn do dezynfekcji rąk oraz 

ręczniki jednorazowe papierowe. Personel sprzątający zobowiązany jest do regularnej kontroli stanu 

asortymentu w toaletach oraz stanu toalet oraz uzupełniania kart kontrolnych (z częstotliwością 

serwisu co godzinę).  

4.6. Po każdym wydarzeniu Targi Lublin zapewniają dezynfekcję całego wykorzystywanego terenu. 

4.7. Targi Lublin zapewniają zamykane pojemniki dedykowane na utylizację. Pojemniki są regularnie 

czyszczone i dezynfekowane. Wszystkie osoby przebywające na terenach Targów Lublin powinny 

wyrzucać odpady do odpowiednich pojemników. 

4.8. Zaleca się by z wind korzystały jedynie osoby mające trudności w przemieszczaniu się pomiędzy 

kondygnacjami. Maksymalna dopuszczalna liczba w osób w windzie obliczona jest jako iloraz 

maksymalnej dopuszczalnej liczby osób i liczby 3 (z wyjątkiem rodzin). 

4.9. Wyznacza się odrębne drogi dojścia dla wykonawców i ekip technicznych. Do tak wyznaczonych dróg 

lub miejsc nie mają dostępu pozostali uczestnicy wydarzenia. 

4.10. Obowiązuje regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy 

wydarzenia. 

4.11. Targi Lublin zapewniają możliwość nabycia maseczki ochronnej w biurze targów. 

5. OBSŁUGA UCZESTNIKÓW WYDARZENIA 

5.1. Punkty obsługi są wyposażone w osłony z pleksi. 

5.2. Osoby bezpośrednio obsługujące uczestników wydarzenia poddawane są kontroli temperatury ciała 

przed dopuszczeniem do pracy. Osoby te są wyposażone w maseczki/przyłbice ochronne. 

5.3. Strefy kolejek do obsługi klientów są wydzielone tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła 

minimum 1,5 metra. 

5.4. Targi Lublin zaopatrują osoby obsługujące wydarzenie w środki ochrony osobistej oraz środki do 

dezynfekcji rąk. 

5.5. Zalecamy bezgotówkową formę rozliczeń, terminale płatnicze są zabezpieczone folią. 

5.6. Obsługa zobowiązana jest do dezynfekowania lad i czytników płatniczych ze zwiększoną 

częstotliwością (co najmniej raz na godzinę). 

5.7. Odległość pomiędzy stanowiskami pracy przy stoiskach obsługi/stoiskach kasowych wynosi minimum 

1,5 m. 

6. GASTRONOMIA 

6.1. Wszystkie osoby zaangażowane w realizację usług gastronomicznych zobowiązane są do posiadania 

rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk (obowiązek wyposażenia ciąży 

na podmiocie świadczącym usługi gastronomiczne na terenie wydarzenia). 

6.2. Podmiot świadczący usługi gastronomiczne na terenie wydarzenia zobowiązany jest do zapewnienia 

sprzątania i dezynfekcji stref przygotowania i wydawania posiłków. 

6.3. W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi (np. kasjerzy) zaleca się noszenie maseczek oraz 

rękawiczek, lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze. 

6.4. Rekomenduje się: 

6.4.1. zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 metra, chyba że 

jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności, wtedy jednak podmiot świadczący 

usługi gastronomiczne na terenie wydarzenia musi zapewnić środki ochrony osobistej; 

6.4.2. ustalenie zadań i procesów, które zwykle wymagają ścisłej interakcji i określenie sposobów ich 

modyfikacji, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami, tam gdzie jest to 



 

praktyczne i bezpieczne; wskazane jest takie ustawienie stanowisk, aby pracownicy byli od 

siebie jak najbardziej oddaleni, i w miarę możliwości nie pracowali blisko naprzeciwko siebie; 

6.4.3. ustalenie stałych, jak najmniej licznych zmian pracowników, jeśli jest to możliwe w związku ze 

standardami czasu pracy; 

6.4.4.  ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie czyszczenia 

i  mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami; 

6.4.5.  tam gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod na odległość, takich jak telefon 

komórkowy lub radio; 

6.4.6. zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. 

przez rozłożenie przerw na posiłki i czasów rozpoczęcia pracy); 

6.4.7. restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny, dobrych praktyk higienicznych; 

6.4.8.  utrzymywanie wysokiego stopnia higieny osobistej, w tym dbanie o odpowiednią, czystą i – 

w razie potrzeby – ochronną odzież i stałe stosowane dobrych praktyk higienicznych (regularne 

mycie rąk, powstrzymywanie się od niehigienicznych zachowań, na przykład kichania czy 

kaszlenia, przy produkcji lub styczności z żywnością, itp.); 

6.4.9. należy zadbać o przypomnienie pracownikom zasad higieny osobistej, mycia i dezynfekcji rąk, 

o obowiązku informowania o złym stanie zdrowia; dotyczy to nie tylko pracowników mających 

bezpośredni kontakt z zakładem i żywnością, ale również biurowych, kierowców, dostawców, 

serwisantów etc. 

6.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów (uczestników wydarzenia) należy zwrócić szczególną 

uwagę na: 

6.5.1. dyscyplinę utrzymania 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez 

zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki); 

6.5.2. obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu; 

6.5.3. udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy 

punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet; 

6.5.4. wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między 

gośćmi (zachowanie odległości nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym), uwzględniając ogródki zewnętrzne; 

6.5.5. odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 1,5 m, zaś 1 m 

w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika); 

6.5.6. zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym 

gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu 

między gośćmi proponowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego 

usadzenia; zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie siedzieli vis 

a vis siebie; 

6.5.7. noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego 

zajmujących miejsca siedzące w trakcie konsumpcji nie jest wymagane; 

6.5.8. wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu 

gastronomicznego przy danym stoliku; po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać 

oznaczony napisem: „zdezynfekowano”; 

6.5.9. należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem 

podłogi) minimum co 15 minut; 

6.5.10. rekomenduje się zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia pomieszczeń 

restauracyjnych; 

6.5.11. przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. "wiejskie stoły", 

dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, 

stoły z tzw. live cooking (gotowanie na żywo)) możliwe do organizacji pod warunkiem 

wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc; 



 

6.5.12. w przypadku usługi na miejscu: 

 przynoszenie zamówień na tacach (dostarczenie do stolika nie dotyczy przypadków, 

kiedy restauracja nie udostępnia sama stolików), 

 mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu. 

6.5.13. w przypadku usług na wynos: 

 wydawanie zamówień na ladzie, w torbach, 

 bezkontaktowe wydawanie zamówień, 

 usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru 

sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio do zamówienia przez obsługę. 

7. KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA PROCEDUR 

7.1. W razie nieprzestrzegania procedur wymienionych w niniejszej Instrukcji, Targi Lublin zastrzegają 

sobie prawo do: 

7.1.1. niewpuszczenia na teren Targów Lublin osób, które odmówią wypełnienia procedur 

bezpieczeństwa lub co do których w toku zastosowania tych procedur zaistnieje 

prawdopodobieństwo zakażenia (np. koronawirusem); 

7.1.2. natychmiastowego wyprowadzenia z terenu Targów Lublin oraz uniemożliwienia ponownego 

wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania odpowiednich służb, jeśli dana osoba nie 

będzie stosowała się do procedur bezpieczeństwa. 

8. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ODNIESIENIU DO OSOBY POSIADAJĄCEJ SYMPTOMY 

ZAKAŻENIA 

8.1. Na terenie Targów Lublin znajduje się zamknięte, odizolowane i odpowiednio dezynfekowane 

pomieszczenie dla osób z objawami infekcji. 

8.2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinno się przychodzić do pracy, należy 

pozostać w domu i skontaktować się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 

zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pond nr 999 lub 112 i poinformować  o 

możliwości zakażenia koronawirusem. 

8.3. Każda osoba przebywająca na terenie Targów Lublin, która zaobserwuje u siebie lub innej osoby 

objawy chorobowe, zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu pracownikom obsługi. 

8.4. Targi Lublin niezwłocznie informują Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiczną o osobie z 

podejrzeniem zarażenia. 

8.5. Targi Lublin zobowiązane są do: 

8.5.1. ustalenia listy osób (o ile możliwe) obecnych w tym samym czasie i miejscu na terenie Targów 

Lublin; 

8.5.2. udostępnienia listy uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemicznej. 

8.6. Osoba u której wystąpią niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oczekuje na 

transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym możliwe jest czasowe odizolowanie jej od innych 

osób, zgodnie z wytycznymi zespołu medycznego (jeśli jest)/osoby odpowiedzialnej za BHP (jeśli jest 

powołana)/Organizatora. 

8.7. Targi Lublin ustalają obszar w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, 

przeprowadzają rutynowe sprzątanie i zdezynfekowanie powierzchni dotykowych. 

8.8. Numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej oraz służb medycznych są 

dostępne w punkcie obsługi. 

8.9. Pomieszczenie, o którym mowa w pkt. 8.1. podlega dezynfekcji każdorazowo po odizolowaniu w nim 

osoby z objawami infekcji.  


