
 

 

STOWARZYSZENIE POLSKA WENTYLACJA       WIŚNIOWA 40 B LOK. 6, 02-520 WARSZAWA    TEL. 22 542 43 14   FORUM @ FORUMWENTYLACJA.PL 

 

FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2020   -   INFORMACJA O ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA 

Szanowni Państwo, 

 
W związku z wysokim ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, szczególnie w 

dużych skupiskach ludzi, Stowarzyszenie Polska Wentylacja będące organizatorem targów FORUM 

WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2020, zwraca się z apelem do wystawców i gości targów 

o podjęcie i zachowanie podwyższonych środków ostrożności w celu ograniczenia możliwości 

przenoszenia się i rozprzestrzeniania wirusa. 

 

W pierwszej kolejności prosimy o powstrzymanie się od udziału w targach osób, które: 

 mają gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu; 

 przebywały w ostatnim czasie w krajach zagrożonych koronawirusem, a w szczególności w 

Chinach, we Włoszech oraz w Iranie i Korei (poniżej mapa największych skupisk wirusa z dnia 26 lutego 

2020 r.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto prosimy o zachowanie w trakcie targów szczególnej troski w zakresie utrzymywania 

zasad czystości, higieny i dezynfekcji. 

 

W celu zapewnienia realizacji w/w zasad Organizator Forum, zapewni Państwu na 

terenie obiektu targowego:  

 dozowniki ze środkami dezynfekującymi,  

 zwiększoną częstotliwość i dokładność sprzątania miejsc ogólnodostępnych, w tym 

odkażanie toalet, recepcji i szatni, 

 dodatkowe informacje o zasadach higieny umieszczone w toaletach, 

 punkt medyczny z ratownikiem. 
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Prosimy również o zapoznanie się i stosowanie do poniższych zaleceń (źródło Główny 

Inspektorat Sanitarny https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia): 

(1) Często myj ręce oraz unikaj dotykania oczu, nosa i ust - Często myj ręce używając 

mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów na bazie alkoholu (min. 60%), 

(2) Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania - Podczas kaszlu i 

kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką i natychmiast wyrzuć chusteczkę do 

zamkniętego kosza, umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – 

płynów na bazie alkoholu (min. 60%),  

(3) Zachowaj bezpieczną odległość - Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między 

sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. 

 

 

Tomasz Trusewicz 

Dyrektor Stowarzyszenia Polska Wentylacja 

 


