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Zasady bezpieczeństwa dla Organizatorów Targów 

w trakcie pandemii COVID-19 

Poniższe zasady mogą ulec zmianie z uwagi na trwające aktualnie prace w Ministerstwie 
Zdrowia, Ministerstwie Rozwoju i Polskiej Izbie Przemysłu Targowego nad ostatecznymi 
procedurami bezpieczeństwa dla organizatorów targów w Polsce w trakcie pandemii 
COVID-19. Niezwłocznie po ich zatwierdzeniu zostaną one udostępnione przez nas. 

 

Podczas targów: 

1. Wyznaczone zostanie osobne wejście i wyjście z terenu targów dla gości w celu 

zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.  

2. Przeprowadzany będzie bezdotykowy pomiar temperatury ciała w strefach wejścia na 

teren obiektu. 

3. Zasłanianie ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) oraz noszenie 

rękawiczek przez każdą osobę przebywającą w przestrzeni wystawienniczej są 

obowiązkowe.  

4. Wszyscy wchodzący na teren Targów Kielce będą mieli obowiązek dezynfekcji rąk.  

5. Obsługa targów będzie przechodziła codzienny pomiar temperatury ciała przed 

rozpoczęciem pracy oraz wyposażona zostanie w maskę lub przyłbicę i rękawiczki. 

6. Przygotowane zostaną bezpieczne strefy kolejki do punktów obsługi, w której 

oczekujący będą oddaleni od siebie o min. 2 metry. Wyznaczenie miejsc (poprzez 

taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na 

obsługę w odległości  2 metrów od osoby obsługującej.  

7. Punkty obsługi klientów wyposażone zostaną w osłony z plexi. 

8. Wprowadzone zostaną ograniczenia w liczbie osób przebywających jednocześnie na 

terenach targowych, w szczególności w pawilonach targowych, tj. 1 osoba na 4 m2. 

9. Stosowany będzie system liczenia osób, co umożliwi weryfikację liczby osób 

przebywających na terenie targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku 

przekroczenia dozwolonej ilości,  zgodnie z obowiązującym w danym momencie 

limitem. 
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10. Zmieniony zostanie sposób organizacji przestrzeni wystawienniczych poprzez 

poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami, do szerokości minimum 

3 m. 

11. Na całym terenie spółki rozmieszczone będą pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk 

wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji (m.in.: wejścia do obiektu, do pomieszczeń 

targowych, toalety).   

12. Prowadzone będzie regularne czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych 

elementów infrastruktury takich jak: klamki, poręcze, balustrady, blaty, stoliki, lustra. 

13. Obowiązywał będzie zakaz roznoszenia ulotek na terenie obiektów wystawienniczych 

oraz prowadzenia  działań, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi. 

14. Preferowane będą rozliczenia bezgotówkowe. 

15. Podczas wystawy na terenie obiektów targowych będą funkcjonowały punkty 

medyczne, będą także karetki pogotowia.  

16. Wystawcy zobowiązani  będą do zapewnienia na stoiskach stosownych środków 

ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących dla osób 

odwiedzających stoisko. 

17. Zaleca się  wystawcom, aby w miarę możliwości materiały dla gości targowych były 

dostępne tylko w wersji online ( np. na ekranach, pliki przekazywane online). 

18. Rekomenduje się Wystawcom oraz firmom zabudowującym wydzielenie na stoiskach 

miejsca bezpiecznego do prowadzenia rozmów, np.: plexi, szyba oddzielająca obsługę 

stoiska od kontrahenta. Zespół Projektowania Stoisk Targów Kielce przygotował 

przykładowe projekty takich miejsc, które zostaną wysłane do zainteresowanych 

Wystawców.  

19.  Przestrzeń gastronomiczna przygotowana zostanie zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.  

20. Uroczystości otwarcia, gale itp.: będą odbywać się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi ilości osób i zachowania bezpiecznych odległości 

społecznych. W przypadku przewidywanej większej ilości osób, biorących udział w w/w 

wydarzeniach uruchomione zostaną dodatkowe sale z transmisją wydarzeń.  

21. W przypadku  podejrzenia zakażenia COVID-19 u osoby,  która przebywała na terenie 

targów wdrożone zostaną procedury ustalone przez Główny Inspektorat Sanitarny.  

22. Zaleca się obywatelom Unii Europejskiej posiadanie aktualnej Europejskiej Karty 

Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), natomiast obywatelom z poza Unii Europejskiej 

posiadanie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek leczenia. 

23. Zobowiązuje się uczestników wydarzenia do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w trakcie pandemii COVID-19. 


