
Protokół zabezpieczenia przeciwko transmisji wirusa SARS-CoV2
Górale na Start Wałbrzych UCI C1

  Sars-CoV2 prevention protocol at Górale Start Wałbrzych UCI C1

1. Wszyscy uczestnicy wydarzenia są zobowiązani złożyć wypełnioną ankietę o stanie zdrowia
(dostępna na stronie internetowej wyścigu) / All participanst have to submit health survey,
available at the race website

2. Zasady bezpieczeństwa muszą być przestrzegane przez wszystkich uczestników imprezy / All
of the safety rules must be followed by all of the participants

3. Zasady bezpieczeństswa/ Safety rules

3.1. Wymagane jest stosowanie dystansu społecznego minimum 1,5m / It is necessary to keep
at least 1,5m of social distance
3.2. W miejscach gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu (strefa startu/mety, boks 
techniczny, dekoracja) wymaganie jest noszenie maseczek / At the places where it’s impossible 
to keep the safe distance, face masks must be worn
3.3. Maski na twarzy nie będą wymagane od zawodników podczas rozgrzewki, treningu lub 
wyścigu. Zawodnicy znajdujący się w strefie wywołań i w strefie startu mety zobowiązani są do 
używania maseczek zakrywających usta i nos /  Wearing the masks by riders will not be required 
during the warm-up, training or the race. It will be mandatory in the call-out zone and in the 
start/finnish area
3.4. Maski są obowiązkowe do 1 minuty przed startem / The riders are required to wear the 
mask untill 1 minute to the start.
3.5. Środki do dezynfekcji rąk będą dostępne na terenie miasteczka zawodów oraz w biurze 
zawodów / The hand sanitizing equipment will be available in the team areas and in the race 
office.

4. Wszystkie przypadki objawów zakażenia wirusem Sars-CoV2 lub przypadków kontaktu z osobą
zakażoną,  ujawnionych w trakcie trwania wydarzenia a po wypełnieniu i złożeniu ankiety należy 
zgłosić do dyrektora wyścigu – Piotr Walerak- tel 690 477 641 / All suspected  SARS CoV2 
infection cases and possible contact with infected person that occur after the submision of the 
health survey must be reported to the race director- Piotr Walerak- +48 690 477 641


