Gdańsk, 2 marca 2020 r.

OŚWIADCZENIE
FUNDACJI ODYSSEY OF THE MIND POLSKA
W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM SARS-COV-2
W kontekście zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-Cov-2 – jako organizatorzy krajowego
etapu konkursu edukacyjnego Odyseja Umysłu (tj. Eliminacji Regionalnych oraz Finału Ogólnopolskiego) –
informujemy, że:
[1] sugerujemy unikanie paniki i nie uleganie dezinformacji;
[2] rekomendujemy stosowanie się do zaleceń w zakresie działań zapobiegawczych (tzn. częste mycie rąk;
przy kichaniu lub kaszlu zakrywanie ust i nosa łokciem albo jednorazową chusteczką; unikanie dotykania
oczu, nosa i ust; zachowanie przynajmniej metrowego dystansu od ludzi kichających i/lub kaszlących);
[3] apelujemy do osób, które zaobserwują u siebie objawy mogące świadczyć o zarażeniu koronawirusem
(wysoką gorączkę, silny kaszel, trudności w oddychaniu) i/lub powróciły do Polski z krajów podwyższonego
ryzyka (zwłaszcza Chin, Korei Płd., Japonii, Iranu, Tajlandii i Włoch) o powstrzymanie się od przybycia
na konkursy Odysei Umysłu (dla bezpieczeństwa wszystkich) i o zgłoszenie się do oddziału zakaźnego
lokalnego szpitala bądź telefoniczne powiadomienie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
(dla bezpieczeństwa własnego);
[4] monitorujemy komunikaty służb sanitarnych na bieżąco, a w razie zaistnienia takiej konieczności
będziemy stosować się do oficjalnych zarządzeń właściwych władz.
Podkreślamy, że udział w Odysei Umysłu zawsze jest dobrowolny, a bezpieczeństwo uczestników jest
dla nas naturalnym priorytetem. Jednocześnie jesteśmy przekonani, iż zapewnienie drużynom możliwości
sfinalizowania wielomiesięcznego procesu edukacyjnego i zaprezentowania efektów pracy twórczej
ma znaczenie kluczowe. Z tego powodu – na moment publikacji niniejszego oświadczenia – konkursy
zamierzamy przeprowadzić w planowanych terminach. Uważamy, że ich odwołanie w sytuacji niewydania
przez upoważnione instytucje państwowe jednoznacznych dyrektyw i ograniczeń, byłoby nieuzasadnione
organizacyjnie i niewłaściwe wychowawczo.
Decyzje związane z realizacją i zasadami udziału w międzynarodowych etapach tegorocznego konkursu
Odyssey of the Mind będą podejmować ich organizatorzy, a decyzje związane ze startem w nich albo nie
– w stosownym czasie uprawnieni uczestnicy oraz ich opiekunowie prawni.
Wszystkim życzymy zdrowia, spokoju i sił.
(-) zarząd fundacji Odyssey of the Mind Polska

