Gdańsk, 9 marca 2020 r.

OŚWIADCZENIE #2
FUNDACJI ODYSSEY OF THE MIND POLSKA
W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
W kontekście aktualnego zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 i nowych, ogólnokrajowych
zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, które traktujemy bardzo poważnie, informujemy, że na dzień dzisiejszy:
[1] Eliminacje Regionalne w Łodzi, które – z uwagi na niewielką liczbę uczestników i gości – można przyrównać
skalą do sytuacji z życia codziennego, jak choćby zakupy w supermarkecie, chcielibyśmy przeprowadzić
w normalnym trybie. Podobnie jak w dwa minione weekendy, osoby z objawami grypopodobnymi prosimy
o pozostanie w domach, a wszystkich przybyłych prosimy o przestrzeganie zasad higieny (tzn. częste mycie rąk;
kasłanie i kichanie w łokieć lub jednorazową chusteczkę; zachowanie metrowego dystansu od osób kaszlących
i kichających). Oprócz mydła w toaletach, w licznych punktach na konkursie dostępne będą dozowniki ze środkiem
odkażającym oraz chusteczki dezynfekujące.
[2] Eliminacje Regionalne w Gdańsku – z uwagi na większą niż w Łodzi liczbę startujących drużyn – zamierzamy
przeprowadzić BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI. Rodzice i sympatycy mogą pomóc w dowozie uczestników i ekwipunku,
ale nie będą mogli wejść w głąb budynku – w tym na konkursowe występy. Rejestracja przygotowana zostanie
zaraz przy wejściu, a wszyscy zawodnicy, trenerzy oraz wolontariusze otrzymają tam imienne identyfikatory.
Wstęp dalej niż do strefy wejściowej możliwy będzie WYŁĄCZNIE DLA OSÓB Z IDENTYFIKATORAMI. Na miejscu
– oprócz odysejowej obsługi – obecni będą pracownicy ochrony. Za ewentualną niesubordynację swoich kibiców,
w tym zwłaszcza próby przedostania się przez nich do wnętrza budynku, drużyny otrzymywać będą punkty karne.
Standardowo, osoby z objawami grypopodobnymi prosimy o pozostanie w domach, a wszystkich przybyłych
prosimy o przestrzeganie zasad higieny (tzn. częste mycie rąk; kasłanie i kichanie w łokieć lub jednorazową
chusteczkę; zachowanie metrowego dystansu od osób kaszlących i kichających). Oprócz mydła w toaletach,
w licznych punktach dostępne będą dozowniki ze środkiem odkażającym oraz chusteczki dezynfekujące.
[3] Konsekwentnie podkreślamy, że udział w Odysei Umysłu zawsze jest dobrowolny.
[4] Bezpieczeństwo uczestników pozostaje dla nas nadrzędnym priorytetem – dlatego powyższe USTALENIA
MOGĄ ULEC ZMIANIE W KAŻDEJ CHWILI, zależnie od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju. Na bieżąco
monitorujemy zalecenia służb i zarządzenia władz. Dyktowane nimi nasze stanowisko komunikujemy, publikując
na stronie internetowej i profilu na Facebooku oficjalne oświadczenia, które zawierają wszystkie wiadomości,
jakie na dany moment mamy do przekazania. Drogą telefoniczną i mailową nie udzielamy żadnych dodatkowych
informacji. Prosimy o cierpliwe śledzenie naszych komunikatów – kolejny wydamy, gdy tylko będzie zasadny.
[5] Jeżeli chodzi o tegoroczny Finał Ogólnopolski, to z oczywistych przyczyn – w większości zupełnie niezależnych
od nas – w grę wchodzi każdy scenariusz. Analizujemy wszystkie potencjalne warianty rozwoju sytuacji.
O dalszych krokach będziemy informować w miarę, jak będzie to możliwe i/lub konieczne.
Całą odysejową społeczność prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość. Pozostając pod wielką presją z każdej strony,
staramy się podejmować racjonalne wybory z myślą o dobru wszystkich uczestników. Mamy nadzieję, że – dzięki
zaangażowaniu wolontariuszy i o ile nie uniemożliwią nam tego odgórne decyzje administracyjne – uda się cykl
tegorocznych konkursów Odysei Umysłu doprowadzić do końca.
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