ПОЛОЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ
фізкультурно-оздоровчого культмасового заходу,
легкоатлетичного пробігу
«ФАРМАК: БІГ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я»
присвяченого Дню міста Шостка, 3 вересня 2021 року
В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ
Положення регламентує порядок взаємодії між учасниками Заходу та
організаторами в умовах пандемії COVID-19.
Організатором заходу виступає АТ “Фармак” (далі — Організатор) у
співпраці з органами державної та місцевої влади. Заходи проводяться на
підставі розпорядчих документів місцевих органів влади міста Шостка.
Положення є невіддільною частиною розпорядчих документів про
проведення заходу.
Умови та нові стандарти
рекомендаціями МОЗ:
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1. Всі учасники заходу інформуються щодо дотримання правил у
відповідному регламенті заходу, через засоби комунікації організатора з
учасниками, передбачені регламентом заходу.
2. Інформаційні матеріали розміщаються на вході та виході місця проведення
заходу щодо карантинних обмежень та кількості учасників можливих для
розміщення на території та заходи для запобігання поширення гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2.
3. Організатор забезпечує контроль за використанням та наявність засобів
індивідуального захисту, для персоналу, волонтерів, суддів, що
забезпечують захід.
4. При реєстрації, видачі стартових номерів та інформаційної продукції в
закритому приміщенні (кількість людей у приміщенні, опитування,
температурний скринінг, дистанція між ними, організація зони обробки рук
спиртовміщуючими речовинами (санітайзерами), наявність засобів
індивідуального захисту, наявність ємностей для утилізації засобів
індивідуального захисту)
5. Організатор має право відмовити у видачі стартового набору учаснику у
разі виявлення ознак респіраторної хвороби та/або виявлення
температури тіла понад 37,2 °C.
6. Стартовий пакет укомлектований засобами індивідуального захисту.
7. Під час підготовки та проведенні заходу має бути забезпечено нанесення
тимчасової розмітки для учасників в закритому периметрі стартового
коридору із розрахунку не менше 1 метра між кожним учасником.
8. Стартовий коридор розділений на блоки, куди учасники заходять

поступово через окремі входи.
9. У разі проведення заходу із кількістю до 1000 учасників, старти мають
відбуватися з обмеженням кількості не більше 100 учасників в одній
“хвилі" із паузою між кожною "хвилею" не менше 5 секунд.
10. Чипова система забезпечує облік результатів чип-тайм.
11. Учасники заходу допускаються до стартового коридору виключно в
засобах індивідуального захисту. Старт відбувається виключно в засобах
індивідуального захисту.
12.Дозволяється використання місць загального користування (камери схову,
зони для переодягання, санітарні кімнати) тільки невеликими групами при
вдягнених засобах індивідуального захисту та дотриманні фізичної
дистанції не менше 1 метра.
13.Видача медалей та наборів фінішерів здійснюється безконтактним шляхом
(фінішер власноруч бере медаль у відведеному місці)
14.Ведучий заходу через гучномовець регулярно нагадує учасникам правила
дотримання карантинних обмежень.
15.На заході чергує посилена медична бригада. Наявні дві точки чергування
машин швидкої медичної допомоги у стартовому містечку та в районі
позначки “Старт”.
Організатор:

АТ “Фармак”

