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AGRO SHOW 2021 

Najczęściej zadawane pytania związane z epidemią COVID-19 

 
 Jakie obostrzenia na targach i wystawach obowiązują w związku z COVID-19? 

Zgodnie z przepisami, które obowiązywać mają do 30 września 2021r. jedynym obostrzeniem 

jest obowiązek zapewnienia przez organizatora minimum 10 m2 powierzchni Wystawy na 

jednego uczestnika, przy czym uwzględnia się zarówno zwiedzających, jak i wystawców oraz 

obsługę. Ponadto Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Głównym Inspektoratem 

Sanitarnym opracowało zalecenia, które można znaleźć pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/targi - warto z nimi się zapoznać. 

 

 W jaki sposób zapewnione będzie nieprzekroczenie limitu 10 m2 powierzchni na 

jednego uczestnika? 

Teren wystawy AGRO SHOW jest bardzo duży i niemal pewne, że limit ten nie zostanie 

przekroczony. W historii imprez w Bednarach, jak dotąd nigdy jednocześnie nie przebywało 

tyle osób, aby przypadało na nich przeciętnie mniej niż 10 m2. 

Tradycyjnie teren Wystawy będzie ogrodzony z wyznaczonymi wejściami, na których liczone 

będą osoby wchodzące na teren Wystawy i wychodzące z tego terenu. W przypadku 

przekroczenia limitu wstrzymane zostanie wpuszczanie osób.  

 

 Jak będzie wyglądało wejście na teren Wystawy i opuszczanie jej terenu?  

Przed wejściem na teren wystawy każdy zobowiązany będzie zdezynfekować ręce. Przy 

każdym wejściu będzie kilka punktów umożliwiających dezynfekcję. W namiotach 

wejściowych będzie oddzielona część dla wchodzących i część dla wychodzących.  

 

 Czy obowiązek dezynfekcji rąk obowiązywać będzie wyłącznie przed wejściem na 

Wystawę?  

Każdy wystawca może wprowadzić obowiązek zdezynfekowania rąk przed wejściem na jego 

stoisko. Poza tym punkty umożliwiające dezynfekcję rąk umieszczone będą również we 

wszystkich toaletach i najważniejszych punktach wystawy, ale w tych punktach dezynfekcja 

będzie dobrowolna.  

 

 Czy osoby wchodzące na teren Wystawy będą zobowiązane do okazywania „paszportu 

COVID-19’” lub wyniku testu na COVID-19?  

Nie przewiduje się kontrolowania, czy osoby wchodzące na teren Wystawy są zaszczepione 

lub dysponują negatywnym testem. Bez podstawy prawnej takie kontrole byłyby nielegalne, 

jako naruszające przepisy o ochronie danych osobowych RODO. Jeżeli jednak na Wystawie 

zostanie osiągnięty dopuszczalny limit 10 m2 na uczestnika (co jest bardzo mało 

prawdopodobne), osoba, która dobrowolnie wylegitymuje się „paszportem COVID-19” 

zostanie na Wystawę wpuszczona (limit 10 m2 na uczestnika nie obejmuje osób 

zaszczepionych).  

 

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/targi
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 Czy przed wejściem na Wystawę będą przeprowadzane testy na obecność wirusa 

COVID-19?  

Takie testy nie będą przeprowadzane.  

 

 Czy będą obowiązywały ankiety ”epidemiologiczne do wypełnienia”?  

Nie będzie ankiet epidemiologicznych 

 

 Czy na Wystawie będzie możliwość zakupienia maseczek?  

Tak. Maseczki będzie można zakupić w punkcie szczepień znajdującym się przy Hali 

Wystawowej.  

 

 Czy na terenie Wystawy będzie działała gastronomia?  

Tak, będzie działała.  

 

 Jakie są obowiązki Wystawców związane z COVID-19? 

Wystawcy zobowiązani są zapewnić na swoim stoisku środki dezynfekujące. Poza tym każdy 

Wystawca może ustalić własne zasady bezpieczeństwa na swoim stoisku (np. warunki 

obsługi zwiedzających, przegrody z pleksi, unikanie wręczania materiałów reklamowych i 

gadżetów itp.)   

 

 Czy obowiązuje limit osób na stoisku i czy Wystawca zobowiązany jest liczyć osoby 

stanowisku?  

Nie ma takiego obowiązku, ale Wystawca może wprowadzić własne zasady w tym zakresie 

ograniczając limit osób na stoisku. W takim przypadku dobrze by było informację o tym 

ograniczeniu umieścić w sposób widoczny przed stoiskiem.  

 

 Czy będzie można roznosić ulotki na terenie Wystawy?  

Zalecane jest ograniczenie działań w tym w zakresie z rozszerzeniem w zamian promocji w 

formie elektronicznej .  

 

 Czy na terenie Wystawy, obiektów wystawienniczych i stoisk obowiązywać będzie 

noszenie maseczek?  

Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują obowiązku noszenia maseczek na terenie 

targów i wystaw. Jednakże każdy Wystawca może wprowadzić taki obowiązek na terenie 

swojego stoiska. Także Organizator może wprowadzić obowiązek noszenia maseczek 

podczas imprez odbywających się na Wystawie.  

 

 Czy na Wystawie będzie możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19?  

Będzie taka możliwość. Przy Hali Wystawowej znajdować się będzie punkt szczepień 

jednorazową szczepionką przeciwko COVID firmy Johnson&Johnson.  
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 Co w przypadku wystąpienia u uczestnika Wystawy objawów mogących wskazywać na 

zarażenie wirusem COVID-19?  

Na Wystawie jest zapewniona profesjonalna obsługa medyczna, której należy zgłaszać 

wszelkie tego typu przypadki. 

 

 Jak można zawiadomić obsługę medyczną o zauważonych objawach mogących 

wskazywać zarażenie wirusem COVID-19? 

Zgłoszenia można składać w punkcie medycznym, mobilnemu patrolowi medycznemu oraz 

na alarmowy numer telefonu działający na terenie Wystawy 691 021 111.  

 

 Czy przedstawione rozwiązania to wszystkie, jakie będą obowiązywały na Wystawie?  

W razie zmian przepisów Organizator będzie mógł podejmować wszelkie decyzje mające na 

celu bezpieczeństwo uczestników Wystawy, a uczestnicy Wystawy będą zobowiązani do 

takich decyzji dostosowywać się.  

 

 

Informacje według stanu na dzień 7 września 2021r.  


