
Regulamin sanitarno-organizacyjny 

 

Środki ostrożności 

 
Przypominamy, iż akcja nie ma na celu organizowania zgromadzeń i spotkań, natomiast jest 
formą spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny, poprzez włączenie się   
w działania o charakterze społecznym i wolontariackim. Przyroda potrzebuje naszego 
wsparcia nawet w dobie pandemii, a nam – niezbędny jest ruch na świeżym powietrzu! 

 

Przypominamy: 

 

 podczas wydawania worków przez koordynatorów, obie strony powinny mieć zakryte 
usta i nos, należy również zachować odpowiedni dystans,  

 podczas zbierania odpadów należy nosić rękawice – uczestnicy otrzymują 
jednorazowe rękawice winylowe do użytku w ramach akcji i przygotowań - ze 
względów bezpieczeństwa i higieny działań oraz zwiększenia komfortu, zachęcamy 
też do korzystania podczas sprzątania z grubszych rękawic dostępnych w sklepach 
budowlanych i ogrodniczych, 
 

 podczas sprzątania należy zachowywać dystans, unikać zgromadzeń, sprzątać 
indywidualnie lub w towarzystwie najbliższych członków rodziny, z którymi 
przebywamy na co dzień,  

 

-   podczas wydawania roślin przez koordynatorów obie strony powinny mieć zakryte usta 
i nos, należy zachować dystans i unikać zgromadzeń,  

     

      - podczas akcji należy pamiętać o obowiązku stosowania wszelkich aktualnych     
obostrzeń, związanych z sytuacją epidemiczną SARS-CoV-2. Wszystkie informacje na 
bieżąco można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/dzialania-
rzadu 

  

Informacje organizacyjne  

Poniżej kilka dodatkowych zasad porządkowych i organizacyjnych:  
     
Start rozpoczęcia akcji przypada przy ul. Chryzantemowej 4, prosimy pamiętać o      
zachowaniu dystansu i unikaniu zgromadzeń 



wszystkie zebrane odpady należy umieszczać wyłącznie w workach przekazanych 
Państwu specjalnie na tę akcję (transparentne worki z napisem AKCJE 
EKOLOGICZNE URZĄD MIASTA POZNANIA); 

 nie będą podstawiane kontenery na odpady w miejscu prowadzenia akcji;  

 wszystkie odpady należy zbierać do jednego worka (bez segregacji). Związane jest 
to ze znacznym zanieczyszczeniem zabranych odpadów, które poprzez narażenie na 
wiele czynników zewnętrznych nie stanowią już cennego surowca wtórnego;  

 podczas akcji prosimy nie zbierać odpadów zielonych! 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/dzialania-rzadu
https://www.gov.pl/web/koronawirus/dzialania-rzadu


 odpady zostaną odebrane do trzech dni po zakończeniu akcji, czyli do 28.04 

 worki z zebranymi odpadami zostawiamy wzdłuż ul. Chryzantemowej  

 


