ZASADY SANITARNE DLA OBIEKTU Tor „Poznań”
obowiązujące podczas treningów i zawodów
dla sportu samochodowego, kartingowego i motocyklowego.
1. Wprowadzenie protokołu monitorowania występowania symptomów chorobowych COVID-19,
uwzględniającego, m.in. : pomiar temperatury ciała przy każdym wjeździe na teren obiektu, obecność
trudności w oddychaniu (kaszel, duszności, katar), bólów mięśniowych, zaburzeń snu, zaburzeń węchu
i smaku, zgłoszenie kontaktu z osobami zarażonymi wirusem COVID-19 (SARS-Cov-2), zgłoszenie
o przebywaniu poza granicami Polski w ostatnich 2 tygodniach.
2. Wprowadzenie zasad przeprowadzania treningów i zawodów.
3. Podział obiektu na strefy.
4. Zasady wjazdu na teren obiektu.
5. Zasady poruszania się na obiekcie.
6. Zasady użytkowania nitki toru samochodowego/motocyklowego/ kartingowego.
W związku z panującą epidemią wirusa SARS-Cov-2 do odwołania wprowadza się poniższe zasady korzystania
z obiektu Tor „Poznań”, nitki toru samochodowego, nitki toru kartingowego.

1. Zasady przeprowadzanie treningów i zawodów :
Dla każdej dyscypliny obowiązuje zasada, że jednocześnie na obiekcie Tor „Poznań” może znajdować się
150 uczestników. Szczegółowe zasady dla poszczególnych dyscyplin : sport samochodowy/kartingowy/motocyklowy :
 zawodnik biorący udział w treningu lub zawodach musi posiadać ważną licencję zawodnika, aktualne badania
lekarskie, zgodnie z obowiązującymi regulaminami ramowymi dla danej dyscypliny,
 zawodnik ma obowiązek używania kasku, rękawic, butów i kombinezonu stosowanych w sportach
motorowych zgodnych z obowiązującymi regulaminami,
 samochód/gokart/motocykl biorący udział w treningu, musi spełniać wymogi techniczne zgodnie
z obowiązującymi regulaminami,
 w przypadku stwierdzonych uchybień organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika do udziału w treningu
lub zawodach,
 zgłoszenie, jak również opłata za udział w treningu lub zawodach tylko w formie elektronicznej
(brak możliwości uiszczenia opłat na miejscu),
 przy przesyłaniu zgłoszenia należy również przesłać skan licencji, badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi
regulaminami ramowymi dla danej dyscypliny : sport samochodowy / kartingowy / motocyklowy.

2.Podział obiektu na strefy :
Wprowadza się podział obiektu na strefy:
 strefa paddocku dostępna z wyznaczonymi powierzchniami dla każdego zawodnika, czy zespołu
z zachowaniem należytego dystansu,
 strefa sędziowska i zabezpieczenia medycznego dostępna tylko dla osób uprawnionych.

3. Wjazd na teren obiektu :
Wjazd następuję w wyznaczonych przez organizatora godzinach tylko dla osób, które wcześniej zadeklarowały udział
w treningu lub zawodach, dotyczy to zawodników, jak i pozostałych osób obsługi (mechanicy, opiekunowie).

Zaleca się aby ograniczyć liczbę osób obsługi do niezbędnego minimum.
Wjazd poza wyznaczonymi przez organizatora godzinami jest niemożliwy.
Niemożliwe jest korzystanie z obiektu przez osoby, które wcześniej nie złożyły deklaracji uczestnictwa w treningu
lub zawodach.
3.1 Każda osoba wjeżdżająca na teren toru jest obowiązana do złożenia oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia
i oświadczenia dotyczącego znajomości zasad korzystania z obiektu.

3.2 Każda osoba wjeżdżająca na Tor jest zobowiązana do poddania się bezdotykowemu badaniu temperatury ciała,
która zostanie odnotowana na oświadczeniu dot. stanu zdrowia.
W przypadku uzyskania temperatury pow. 38° C albo odmowy poddania się w/w badaniu osoba ta nie zostanie
wpuszczona na teren obiektu, a wniesione opłaty nie zostaną zwrócone.

4. Przebywanie na terenie obiektu :
a). na terenie obiektu zostanie wyznaczona przestrzeń dla każdego zawodnika z zachowaniem należytej odległości
pomiędzy osobami biorącymi udział w treningu lub zawodach,
b). zabrania się grupowania się oraz przemieszczania się pomiędzy zespołami, zawodnikami i wyznaczonymi
przestrzeniami - nie dotyczy przemieszczania się na nitkę toru,
c). na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa - nie dotyczy zawodników w chwili treningu
lub wyścigu oraz na wyznaczonej swojej powierzchni,
d). obowiązuje zachowanie dystansu 2 metrów - nie dotyczy treningu lub wyścigu na nitce toru,
e). zawodnicy przebierają się w kombinezony tylko w swoich wyznaczonych strefach,
f). obowiązek częstego mycia lub dezynfekcji rąk należy do każdego zawodnika jak i jego ekipy,
g). dezynfekcja sprzętu używanego do treningu leży w gestii zawodnika,
h). organizator wyznaczy miejsca do dezynfekcji rąk, które znajdować się będą pomiędzy strefami,
i). zaleca się pozostanie na terenie obiektu w czasie trwania treningów lub zawodów, opuszczenia obiektu należy
każdorazowo zgłaszać organizatorowi - dotyczy to również przypadków, gdy treningi lub zawody trwają
dłużej, niż jeden dzień - powtórny wjazd na obiekt poprzedzony będzie bezdotykowym badaniem temperatury
ciała i krótkim wywiadem środowiskowym (o miejscach pobytu poza obiektem, o kontaktach z osobami poza
torem, itp.),
j). posiłki należy spożywać tylko w obrębie wyznaczonej swojej powierzchni, w przypadku zamawiania cateringu
dostawę należy odbierać na bramie wjazdowej toru,
k). wszelkie odpady komunalne należy wrzucać do wyznaczonych przez organizatora pojemników, w przypadku
pozostawienia śmieci zawodnik zostanie obciążony kosztami utylizacji i porządkowania placu.

5. Zasady użytkowania nitki toru :
 trening lub zawody prowadzony jest pod nadzorem osoby wyznaczonej przez organizatora,
 należy stosować się do wszystkich poleceń i wskazań prowadzącego jak również do obowiązujących sygnałów
podawanych przez obserwatorów,
 trening lub zawody prowadzony jest z zabezpieczeniem medycznym i technicznym, z zachowaniem wszelkich
niezbędnych obowiązujących zasad sanitarnych,
 interwencje sędziów/obserwatorów podczas zdarzeń ogranicza się do niezbędnego minimum z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa, obsługa takich zdarzeń należy do służb medycznych,
 w przypadku przerwania treningu lub wyścigu należy zjechać do strefy pit lane i oczekiwać na polecenia
prowadzącego.

6. Uwagi końcowe.
W przypadku nie przestrzegania zasad sanitarnych Toru „Poznań”, organizator ma prawo do usunięcia całego teamu
(zawodnik, mechanik, opiekun prawny) z terenu obiektu bez prawa zwrotu wniesionych opłat.
Pamiętaj! W przypadku nie stosowania się do w/w zaleceń, jak również wprowadzania w błąd Organizatora, co do stanu
swojego zdrowia, narażasz innych na ryzyko zarażenia COVID-19.
Gdy podejrzewasz u siebie możliwość zarażenia wirusem, czy masz objawy - nie przyjeżdżaj na tor tylko zgłoś się
do SANEPID-u, swojego lekarza rodzinnego albo ewentualnie najbliższego szpitala.

Pamiętaj zdrowie i życie jest najważniejsze !!!

