Zasady bezpieczeństwa podczas sesji fotograficznej/nagraniowej
na terenie kampusu UE Katowice:
1. W sesji fotograficznej i nagraniach filmowych mogą brać udział wyłącznie
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osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni nie miały objawów takich jak gorączka,
kaszel, duszności, problemy z oddychaniem oraz innych związanych z
podejrzeniem zakażenia COVID-19, a także nie miały świadomego kontaktu z
osobą zakażoną.
Uczestnicy biorą udział w sesji fotograficznej/filmowej na własną
odpowiedzialność.
Przed wejściem do studia lub przestrzeni wyznaczonej do zdjęć i nagrań
należy zdezynfekować ręce.
Każda osoba wchodząca do studia lub przestrzeni nagraniowej ma obowiązek
zasłonięcia nosa i ust przy pomocy maseczki ochronnej.
Wszystkie osoby biorące udział w sesji fotograficznej lub nagraniowej mają
obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej, jeżeli w
pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba.
Osoba nagrywana/fotografowana może zdjąć maseczkę ochronną po
przypięciu mikrofonu, tylko na czas nagrania lub zdjęć. Po zakończeniu
nagrania należy niezwłocznie ponownie zakryć nos i usta.
W przestrzeni przeznaczonej do nagrań mogą przebywać wyłącznie osoby
nagrywane/fotografowane oraz operatorzy sprzętu.
Podczas sesji należy zachowywać jak największy dystans pomiędzy osobami
przebywającymi w pomieszczeniu, minimum 1,5 m.

9. Przed i po każdej sesji lampy, statywy, mikrofony, blaty i inne sprzęty, są

przecierane płynem dezynfekującym, a pomieszczenie wietrzone.
10. W studiu oraz w przestrzeni wyznaczonej do nagrań lub zdjęć zakazuje się
spożywania napojów i posiłków.
11. Czynności związane z charakteryzacją i wizażem wykonywane są
wyłącznie przy użyciu jednorazowych akcesoriów oraz w rękawiczkach
ochronnych.
12. Jeśli w trakcie sesji u któregoś z uczestników lub organizatorów wystąpią
niepokojące objawy takie jak gorączka lub kaszel powinien natychmiast o tym
powiadomić, a następnie opuścić studio i postępować zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa na terenie kampusu Uczelni w czasie pandemii.
13. W przypadku zaobserwowania u siebie do 7 dni po sesji/nagraniu objawów
chorobowych takich jak gorączka, kaszel, duszności, problemy z
oddychaniem oraz innych związanych z podejrzeniem zakażenia COVID-19
osoby biorące udział w sesji/nagraniu zobowiązują się do niezwłocznego
poinformowania o tym fakcie telefonicznie lub mailowo organizatorów.

