Regulamin dla uczestników wydarzeń organizowanych
w Salach (Ikar, Aula, Modelarnia) zlokalizowanych na terenie
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w czasie
trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
1. Sale (Ikar, Aula, Modelarnia) do odwołania, są udostępniane w czasie
trwania epidemii SARS CoV - 2 zgodnie z zasadami i wymogami sanitarnoepidemiologicznymi powszechnie obowiązującymi na terenie kraju.
2. Wszystkie zalecenia, o których mowa w niniejszym Regulaminie, stanowią
obowiązek jaki powinni zachowywać uczestnicy wszystkich wydarzeń.
3. Obligatoryjnie uczestnicy wydarzeń orgaznizowanych na terenie Sieci
Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa podlegają sprawdzeniu
temperatury ciała bezdotykowym urządzeniem pomiarowym lub kamerą
termowizyjną. W przypadku wyniku pomiaru równego lub wyższego niż
37,5°C, ww. uczestnikowi zostaje odmówiony wstęp na wydarzenie oraz
uczestnik zobligowany jest do wypełnienia „karty informacyjnej” z podaniem
danych kontaktowych (wzór „karty informacyjnej” stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu).
4. Każdy uczestnik wydarzenia ma obowiązek zapoznania się z ankietą
epidemiologiczną oraz złożenia oświadczeń określonych w załączniku nr 2
do niniejszego Regulaminu.
5. Dla każdego Wydarzenia i na każdym jego etapie Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytut Lotnictwa w stosunku do wszystkich uczestników wymaga
zastosowania się do jego wytycznych, w tym:
a. uczestnik zobligowany jest dezynfekować ręce zaraz po wejściu na teren
wydarzenia,
b. w trakcie wydarzenia zakrywać nos i usta w całej przestrzeni budynku1,
c. utrzymywać dystans społeczny, co najmniej 2 m oraz nie gromadzić się,
d. stosować się do limitów osób mogących przebywać w danych
pomieszczeniach, np. w toalecie może przebywać ograniczona ilość osób
uwarunkowana określoną liczbą kabin i/lub pisuarów oraz dodatkowo
jedna osoba korzystająca z umywalki,

Dopuszcza się możliwość niestosowania się do obowiązku zakrycia ust i nosa przez osoby zaszczepione. Pojęcie „osoba
zaszczepiona” definiuje osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID -19
szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej (§ 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii, Dz.U.2021.861 ze zm.).
1
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6.

7.

8.
9.

e. zabrania się uczestniczenia w wydarzeniu osobom, które przejawiają
objawy przeziębienia, lub przebywają na kwarantannie / izolacji domowej
lub miały kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zdiagnozowaną w
kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
Dedykowany
pracownik
Łukasiewicz-Instytutu
Lotnictwa
we
współpracy z organizatorem zewnętrznym powinien:
a. Zweryfikować wyposażenie uczestników w środki ochrony osobistej;
b. odebrać od uczestnika wydarzenia lub od rodzica/opiekuna prawnego
niepełnoletniego uczestnika oświadczenie, iż według swojej najlepszej
wiedzy uczestnik nie ma objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub
choroby COVID-19, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym,
c. wyjaśnić uczestnikom wydarzenia zasady bezpieczeństwa obecnie
obowiązujące w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa i powody
ich wprowadzenia oraz ustalić zasady zachowania w grupie,
d. ograniczyć ilość krzeseł w sali (tyle krzeseł - ilu uczestników) i ustawić je
tak przy stolikach, aby uczestnicy siedzieli z zachowaniem bezpiecznego
dystansu społecznego,
e. przestrzegać aby uczestnicy w przestrzeniach dla nich wydzielonych
utrzymywali dystans społeczny,
f. co najmniej raz na godzinę wywietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa
się wydarzenie,
g. zweryfikować osoby, które zaszczepiły się przeciwko Sars-Cov-2,
h. dysponować bazą danych uczestników wydarzenia i przekazać Sieci
Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa ww. wykaz z co najmniej 24
godzinnym wyprzedzeniem, ze wskazaniem numerów kontaktowych.
Dopuszczalna liczba osób podczas wydarzeń:
a. w wydarzeniach może uczestniczyć liczba osób aktualnie ujętych
w zaleceniach i wytycznych dla organizatora wydarzeń w czasie epidemii
wirusa SARS-CoV-2 wydanych przez Ministerstwo Zdrowia,
b. Limity określające możliwą liczbę osób w salach opisano w tabeli
stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Do ww. limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko Sars-Cov-2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytutu Lotnictwa może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu
z użytkowania Sal.
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Załącznik nr 1
Karta Informacyjna
W celu ochrony Twojego i Naszego zdrowia, w związku z zagrożeniem epidemią COVID -19,
prosimy Cię o wypełnienie tego formularza. Podanie poniższych informacji pozwoli na kontakt
służbie zdrowia z Tobą jeśli doszło do zakażenia chorobą zakaźną. Bardzo ważne jest aby
wypełnić ten formularz dokładnie i w całości. Twoje dane będą zabezpieczone zgodnie z
przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych i użyte jedynie do ochrony zdrowia
publicznego.
To protect your and our health, due to Sars-Cov-2 disease, kindly ask you to complete this
form. Your information will help public health officers to contact you if you were exposed to a
communicable disease. It is important do fill out this form completely and accurately. Your
information is intended to be held in accordance witch applicable laws on personal data
protection and used only for public health purposes.

Imię i nazwisko:
First name, last name:

Rodzaj,
seria
i
dokumentu tożsamości:

numer

ID reference number:

Adres zamieszkania (państwo,
województwo, region, powiat,
miejscowość, ulica, nr domu)
Address of residence (country,
state/
province,
city,
street,
number)

Nr tel. do kontaktu:
Contact telephone number:

Adres e-mail do kontaktu:
Contact e-mail:

Osoba do kontaktu w razie
nagłej
potrzeby
(imię
i nazwisko, nr telefonu)
Person for emergency contact
(first name, last name, telephone
number)

Strona 3 z 7
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
02-256 Warszawa, al. Krakowska 110/114, Tel.: +48 22 846 00 11
E-mail: ilot@ilot.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 1070046338, REGON: 387193275
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000862006

Załącznik nr 2
Ankieta epidemiologiczna
* Oświadczam, że jeżeli w dniu wejścia lub wjazdu na teren Sieci Badawczej
Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zostanę poddany/a kwarantannie, izolacji lub
nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa poinformuję o tym
upoważnionego pracownika Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.
* Oświadczam, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem prac/
wizyty na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
miałbym/abym bezpośredni kontakt z:
o osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19,
o lub osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19,
o lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na
kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa poinformuję o
tym upoważnionego pracownika Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu
Lotnictwa.
* Oświadczam, że jeżeli w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem prac/wizyty na
terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa miałbym/abym
objawy chorobowe, w szczególności temperaturę powyżej 37,5 stopni, kaszel,
problemy z oddychaniem, ze względów bezpieczeństwa poinformuję
o tym upoważnionego pracownika Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu
Lotnictwa.

……………………………………………………………………
czytelny podpis
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Oświadczenie o odbytym szczepieniu
Zostałem/am zaszczepiony/a (1 raz szczepionką jednodawkową / 2 razy
szczepionką dwudawkową co najmniej na 14 dni przed wydarzeniem
w którym uczestniczę)

TAK

NIE

Pozostawić znak krzyżyk przy wybranej odpowiedzi
Uwaga
Podawanie przez gościa informacji o zaszczepieniu jest dobrowolne. Osoba,
która odmówi udzielenia informacji o zaszczepieniu jest automatycznie
zaliczana do osób niezaszczepionych i liczona do limitu 1 osoba na 10 m2 i
może wejść na teren chroniony jeśli nie będą przekroczone limity. Przy
wejściu na teren Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa osoba będzie poproszona
o okazanie stosowanego certyfikatu potwierdzającego odbyte szczepienie z
kodem QR wraz z dokumentem tożsamości. W razie braku możliwości
weryfikacji czy osoba została zaszczepiona, będzie ona traktowana jako
osoba niezaszczepiona.

………………………………………………………
czytelny podpis
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Informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza
Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej
110/114. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@ilot.lukasiewicz.gov.pl.
2. Celem przetwarzania danych jest monitoring potencjalnych zagrożeń
związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz
podejmowanie działań prewencyjnych na rzecz ochrony życia i zdrowia osób
przebywających na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu
Lotnictwa.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych w powyższych celach stanowi art. 6
ust. 1 lit. a), d) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a), g) i i) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) - dalej jako:
„RODO”, a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
administratora jest realizacja ww. celów przetwarzania danych. Zgoda na
przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi
Sanitarnemu.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni w zakresie
informacji zawartych w ankiecie w związku z stanem epidemii.
6. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach i w trybie określonym w RODO, prawo
do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz złożenia skargi do organu
nadzorczego.
7. Administrator na podstawie przetwarzanych danych nie dokonuje
profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć
Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w zakresie niezbędnym do
realizacji w/w celów ich przetwarzania.

………………………………………………………
czytelny podpis
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Załącznik nr 3

Sale konferencyjne
Instytut Lotnictwa
Budynek
A

Łukasiewicz

– Powierzchnia (m2)

liczba osób w sali
(zaszczepieni nie wliczani
do limitu)

Pomieszczenie
IKAR

212,61

21

Konferencyjna 1piętro

13,38

1

H3

Konferencyjna

19,25

1

D2

Konferencyjna parter

33,70

3

Audytorium / AULA

352

35

sala konferencyjna 1

71,02

7

sala konferencyjna 2

69,94

6

sala konferencyjna 3

33,77

3

sala konferencyjna 4

93,82

9

Konferencyjna parter / HOL

137,45

13

Sala dyrekcyjna

151,18

15

LS

Konferencyjna (piętro 1)

36,20

3

R

Konferencyjna 1 (piętro 1)

16,41

1

Konferencyjna 2 (piętro 2)

29,34

2

Konferencyjna 3 (piętro 2)

44,58

4

Konferencyjna (piętro 1)

22,77

2

Konferencyjna (piętro 2)

27,92

2

X

T
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