PRAVILA ZA VAROVANJE ZDRAVJA NA LIVARSKEM DOGODKU,
60. IFC PORTOROŽ 2020 Z LIVARSKO RAZSTAVO,
V ČASU OD 16. DO 18.9.2020
GLAVNA DOLOČILA
1. Ta pravila veljajo za vse udeležence livarskega dogodka: predavatelje na
konferenci, predstavnike razstavljavcev na livarski razstavi in druge
udeležence, vključno s spremljevalci. Po teh pravilih se ravnajo tudi
predstavniki organizatorja in upravljavca prizorišča kot tudi podizvajalci.
2. 60. IFC Portorož 2020 se bo izvajal v skladu z Odlokom Vlade Republike
Slovenije kot dogodek zaprtega tipa. Na njem bo sodeloval v celoti samo znan
krog oseb, zato bo dostop na prizorišče, konference, razstave in družabnega
programa možen samo za tiste, ki so se predhodno digitalno prijavili in pridobili
digitalni vstopni kupon, s katerim se registrirajo na recepciji konference.

3. Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Sloveniji
omejuje zbiranje ljudi. Organizator in sklicatelj konference bo vodil seznam
prisotnih z domačimi naslovi in kontaktnimi telefoni. Tega bo v primeru
morebitnega izbruha okužbe oziroma bolezni COVID-19 izročil predstavniku
Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ).
RAZDALJA MED UDELEŽENCI IN HIGIENSKA PRIPOROČILA
4. Organizator in upravljavec prizorišča sta dolžna skrbeti za spoštovanje
minimalne varnostne razdalje dveh metrov med osebami na prizorišču
(recepcija konference, konferenčna dvorane, razstava, sanitarije).
5. Na podlagi higienskih priporočil NIJZ so v kongresnem centru zagotovljene
naslednje točke za razkuževanje rok:
- takoj po vhodu v hotel Slovenija,
- pred dvigalom (priporočamo, da se tam, kjer je možno, izogibate
uporabe dvigala),
- na vhodu in izhodu na in s prizorišča dogodka (desna stran stopnišča do
recepcije na vrhu le-tega je namenjena prihodu na prizorišče, leva stran
pa za odhod s prizorišča),
- na recepciji konference,
- pred veliko konferenčno plenarno dvorano Cristoforo Colombo,
- pred sanitarijami – levo od recepcije konference.
6. Razkuževanje rok priporočamo večkrat dnevno, lahko tudi s toplo vodo in milom
(npr. v sanitarijah ali v hotelski sobi).

7. V času kosila od 13:00 do 15:00, dne 17.9.2020, se bo opravilo razkuževanje
delovnih miz v razstavnih in konferenčnih dvoranah ter pulta na recepciji
konference, kakor tudi
prezračevanje prostorov. Po izteku programa
konference in razstave se istega dne vse delovne površine ponovno razkužijo
in pripravijo za naslednji dan konference.
V času razkuževanja miz na razstavnih prostorih, prosimo, da predstavniki
razstavljavcev zapustilo svoje razstavne prostore. Za poslovne pogovore, če
jih boste načrtovali v času kosila, vam bosta na razpolago dodatni dvorani:
Fernand de Magellan in Vasco de Gama. Potrebo po teh dodatnih dvoranah
za poslovne razgovore, prosimo, da najavite na recepciji konference.
OBVEZNA OPREMA ZA VSE POSREDNO IN NEPOSREDNO UDELEŽENE
NA DOGODKU
8. Obvezna oprema za vse naštete udeležence iz 1. točke teh pravil je zaščitna,
maska, ki je po uredbi Vlade Republike Slovenije obvezna v vseh zaprtih
prostorih, kjer ni možno zagotoviti minimalne razdalje 2 m med osebami.
9. V konferenčnih dvoranah je uporaba maske obvezna, kot tudi v razstavnih
dvoranah (zadnja odredba Vlade Republike Slovenije z dne 4.9.2020).
Neuporaba zaščitnih mask bo finančno sankcionirana. Izjeme so lahko samo
predavatelji, v času predstavitve svojih predavanj.
NADZOR ŠTEVILA UDELEŽENCEV
10. Načrt razporeditve udeležencev na prizoriščih livarskega dogodka glede na
zahtevano minimalno razdaljo 2 m med osebami, je naslednji:
• v razstavni dvorani James Cook, ki je po sredini po celi dolžini
pregrajena s polno steno, bomo spremljali koncentracijo oseb ločeno v
desnem delu dvorane, ki se začne z razstavnimi prostori št. 12S in 27S,
in levem delu dvorane, ki se začne z razstavni prostori št. 28S in 43S.
V obeh ločenih delih razstavne dvorane se lahko giblje na vsaki strani
po največ 25 obiskovalcev hkrati;
• v razstavni dvorani Amerigo Vespucci število obiskovalcev omejujemo
tudi na največ 25,
• na informacijskem panoju vseh razstavljavcev pred dvorano James
Cook, ki so locirani v obeh
dvoranah (James Cook in Amerigo
Vespucci), so z modrimi puščicami označene obvezne smeri gibanja
(samo enosmerno gibanje zaradi zagotavljanja zahtevane razdalje),
• v plenarni dvorani Cristoforo Colombo je število omejeno na 75
slušateljev, v konferenčni povezani dvorani Roald Amundsen /Robert
Scott pa na 30 slušateljev,
• točke za kavo v odmorih se znotraj kongresnega centra omejujejo na
največ 50 oseb.

NADZOR DOSTOPA NA PRIZORIŠČE DOGODKA IN NADZOR IZVAJANJA
PRAVIL
11. Na vhodu na dogodek bo zagotovljen nadzor vstopa s ciljem preprečitve
vstopa neprijavljenim osebam. Vsi registrirani udeleženci morajo nositi na
prizorišču konference, razstave in družabnih dogodkov obešanko z imenom.
12. Nadzor izvajanja teh pravil bo zagotovljen s strani:
- organizatorja dogodka : Mirjam Jan-Blažić , Janko Čevka in Primož Mrvar,
- upravljavca prostorov : Ljiljana Terzić,
- podizvajalca STIL d.o.o. : Jolanda Vreg.

IZJEMNO POMEMBEN NAPOTEK ZA VSE UDELEŽENCE
Rezervno zaščitno masko boste prejeli s strani organizatorja v konferenčni torbici.
Masko si lahko kupite v Portorožu v 2 minuti oddaljeni lekarni, na naslovu Obala 41
(od hotela Slovenija v smeri Grand hotel Portorož, naprej do taksi postaje). Odpiralni
čas od ponedeljka do petka od 8.00 do 19.00 in v soboto od 8.00 do 13.00.
Prosimo, da na prizorišče našega dogodka pridete zdravi, oziroma ste pozorni na
bolezenske znake za COVID-19 (povišana telesna temperatura, prehlad, kašelj,
bolečine v grlu ali žrelu, spremenjen občutek za vonj in okus, občutek težkega dihanja,
bolečine v mišicah, prebavne težave…).
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