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Spotykamy w dniach 21-23 października 2020 roku w Jasionce k.
Rzeszowa. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa ze względu nową
rzeczywistość, jaką przyniosła pandemia koronawirusa.
Dostosowujemy się, wprowadzamy nowatorskie rozwiązania,
patrzymy w przyszłość niezależnie od wymagających warunków,
dlatego tematem wiodącym Kongresu 590 będzie „Polska 2030”. 
Hybrydowa formuła Kongresu 590 połączy formę stacjonarną z
autorskim narzędziem online, które oprócz dostępu do paneli, obrad i
wirtualnego lobby, umożliwi także networking online. 
Podczas wydarzenia zachowane zostaną najwyższe standardy
bezpieczeństwa zgodne z wszelkimi zasadami sanitarnymi, dlatego
przedstawiamy krótki poradnik dobrych praktyk dla wystawców.

STANDARDOWE PROCEDURY

Przed wejściem na obiekt Wystawca poddaje się
standardowym procedurom bezpieczeństwa tj.
mierzeniu temperatury, dezynfekcji rąk,
zobowiązuje się zasłaniać nos i usta oraz
oświadcza o braku wstępowania objawów
chorobowych u pracownika/osoby świadczącej
usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która
miała widoczne objawy chorobowe lub była
narażona na kontakt z osobą zakażoną.

STREFY BUFOROWE

Wystawca zobowiązuje się do tworzenia stref
buforowych na stosikach tak, aby zapewnić
zwiedzającym bezpieczną przestrzeń, w pełni
zgodną z aktualnymi zaleceniami sanitarno-
epidemiologicznymi.



DEZYNFEKCJA DŁONI

Wystawca zobowiązuje się do montażu oraz
utrzymania w stałej sprawności urządzeń do
dezynfekcji dłoni. Urządzania powinny być
zamontowane w łatwo dostępnym i widocznym
miejscu.

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

Wystawca zobowiązuje się do dezynfekcji
wszelkich powierzchni dotykanych przez
zwiedzających przynajmniej raz na godzinę.

POWIERZCHNIE

Na stoisku wykorzystywane są wyłącznie
materiały o właściwościach bakteriobójczych
np. tkaniny z nano-srebrem. W przypadku, gdy
zastosowanie takiego materiału nie jest
możliwe, wówczas nie zalecamy stosowania
tkanin lub poszyć materiałowych, aby
powierzchnie były możliwe i dostępne do
dezynfekcji.

NADZÓR

Wystawca nadzoruje, czy wszystkie osoby
przebywające na stoisku dokonały
obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz czy
przestrzegają podstawowych zasad higieny, a
także zalecanego dystansu.



DYSTRYBUCJA ULOTEK

Wystawca rezygnuje z roznoszenia ulotek oraz
takich działań na terenie Kongresu, które
mógłby przyczynić się do tworzenia skupisk
ludzkich. Wszelka dystrybucja jest możliwa
wyłącznie przy stoiskach z zachowaniem
wszelkich zasad sanitarnych.

ODPADY

Na stoisku Wystawca zapewnia zamknięty
pojemnik na odpady, który regularnie
dezynfekuje i czyści z zewnątrz.

DYSTRYBUCJA OGÓLNA

Wszelkie prezenty oraz poczęstunki Wystawca
dystrybuuje z zachowaniem najwyższych
dostępnych standardów bezpieczeństwa
sanitarno-epidemiologicznego. Zobowiązuje
się również do ograniczenia konieczności
kontaktu fizycznego celem otrzymania
prezentu lub poczęstunku.

GASTRONOMIA

Wystawca serwujący jedzenie oraz napoje
zobowiązuje się do stosowania wszelkich
aktualnych zaleceń Głównego Inspektoratu
Sanitarnego wydanych dla funkcjonowania
gastronomii.

W przypadkach wątpliwych zawsze stosujemy rozwiązania bardziej restrykcyjne. 

Organizator ma prawo do zamknięcia lub ograniczenia działania stoiska Wystawcy w przypadku
wystąpienia ciągłych i znaczących niedopatrzeń w stosowaniu powyższych dobrych praktykach.


