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REGULAMENT PENTRU EVENIMENTUL  

WORKSHOP INTERNAŢIONAL QILINGONG 

cu transmise directă online 

 - PĂNICEL 2021 - 

 

Prezentul Regulament (denumit și Regulamentul Evenimentului) conţine un set de măsuri şi 

reguli în concordanţă cu legislaţia actuală valabilă pe durata Stării de alertă, pentru 

evenimentul organizat de Asociaţia de Qigong Bucureşti şi Federația Națională de Qigong 

din România (FNQR) desfaşurat la Complexul turistic Pănicel – jud Braşov, în perioada 

2 – 13 iunie 2021. 

Legislaţie: 

- Ordinul nr 3245/1805/2020 din 19 octombrie 2020 privind măsurile pentru prevenirea 

contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfaşurării 

activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii 

- Hotarârea nr 531/10.05.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - anexa nr. 

3 - „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“ 

- Hotarârea nr 550/14.05.2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la 

Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 

 

Workshopul se va desfaşura în interior (grup de maxim 50 participanţi), şi în aer liber, în 

incinta Complexului (maxim 200 participanţi). 

Persoanele care coordonează fiecare acţiune (Şeful echipei de organizare împreună cu echipa 

de organizare, Şeful echipei tehnice, de filmare) sunt responsabile de aplicarea măsurilor de 

combatere a infecţiei cu COVID 19, de verificarea modalităţii de implementare a acestor 

recomandări, în vederea prevenirii şi reducerii riscului de infecţie cu SARS-CoV-2 la 

eveniment.  

Scopul evenimentului este Workshop internaţional de Qigong precum şi continuarea 

filmărilor pentru filmul  QilinGong – Secrete străvechi pentru timpuri moderne, cu transmisie 

directă pe  zoom.us. 

 

Factori implicaţi: 

 

1. Echipa de organizare: voluntari-organizatori 

2. Echipa tehnică: regizor, operator/i, sunetist, monteur, etc 

3. Practicanţi de qigong 

 



 

2 

 

Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la eveniment se face de către toţi participanţii: 

organizatori, echipa de producţie cinematografică, practicanţi qigong, astfel încât fiecare în 

parte şi împreună sunt obligaţi să respecte regulile de prevenire şi combatere a răspândirii 

virusului. 

 

Reguli generale pentru toţi participanţii 

- portul măştii de protecţie, care pentru o protecţie eficace trebuie să acopere atât gura cât 

şi nasul, în spaţiile interioare, efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă şi săpun 

sau dezinfectant avizat pe bază de alcool) şi evitarea atingerii feţei cu mâinile 

neigienizate; 

- accesul la eveniment se face cu respectarea de către participanţi a distanţării de 

minimum 1,5 m. Excepţie de la această regulă fac membrii aceleiaşi familii. 

- la intrare se va efectua un triaj observaţional şi nu se va permite accesul persoanelor 

care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree);  

- tuturor participanţilor li se va măsura temperatura; 

- participanţii îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va 

fi pus la dispoziţie la intrare ; 

- în cazul utilizării toaletelor se va respecta distanţa obligatorie de minimum 1,5 m ; 

- dedicarea unor toalete strict copiilor şi/sau familiilor cu copii, acolo unde acest lucru 

este posibil;   

- măştile de protecţie se vor arunca in coşuri de gunoi cu capac dedicate (marcate)  

exclusiv aruncării măştilor de protecţie;   

- în cazul în care o persoană are simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, 

rinoree, febră, stare generală modificată), aceasta nu se prezintă la locul de desfaşurare 

al evenimentului şi anunţă echipa de organizare. 

- la sosire şi în situaţia în care participanții părăsesc locația, la întoarcere vor completa și 

semna din nou Chestionarul epidemiologic tip. 

 

 

Reguli specifice pentru organizatori 

- organizatorii vor respecta cu stricteţe prezentul Regulament pe toată durata 

evenimentului;  

- vor delimita clar  spaţiul în care se va desfăşura evenimentul (în interior sau în aer liber) 

- vor organiza spaţiul de desfăşurare (incinta sau spaţiu în aer liber) astfel încât să 

permită menţinerea distanţei fizice de 1,5 m între oricare două persoane   

- la filmarile prelegerilor din interior, organizatorii vor asigura distanţarea scaunelor la 

o distanţă de cel putin 1,5 m, grupul persoanelor participante neputând fi mai mare de 

50; se vor asigura că în spaţiul din aer liber delimitat pentru desfăşurarea 

workshopului, grupul persoanelor participante nu va depăşi 200 şi se va păstra distanţa 

de 2 m ; 

- responsabilul SSM va elabora instrucțiunile SSM pentru instruirea organizatorilor în 

ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă;   

- vor amplasa, la loc vizibil, anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de 

acces în cadrul delimitat aferent evenimentului; 

- organizatorilor li se va asigura echipamentul de protecţie necesar (mască, mănuşi, etc.) 
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- vor asigura măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, precum şi efectuarea 

triajului observaţional zilnic la intrarea în zona delimitată a evenimentului pentru echipa 

de organizare, echipa tehnică şi pentru practicanţi; persoanele care refuză să le fie 

măsurată temperatura nu vor fi primite la eveniment ; 

- nu vor permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare 

generală modificată) şi nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare 

de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3°C, se recomandă 

repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;  

- vor instrui echipa tehnică precum şi pe practicanţii de qigong in ceea ce priveşte 

măsurile de igienă individuală;   

- se vor asigura de existenţa  dispenserelor cu soluţii dezinfectante la intrarea în spaţiul 

delimitat al evenimentului (unitatea hotelieră), precum şi în spaţiile comune ; 

- se vor asigura  că dezinfecţia  suprafeţelor utilizate de mai mult de o persoană se face 

frecvent cu substanţe biocide autorizate;  

- în situaţia extraordinară în care un membru al echipei de organizare prezintă simptome 

respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:   

-    (i) izolarea imediată de restul echipei şi organizarea transportului individual al 

acestuia la domiciliu şi contactarea medicului de familie;  

-    (ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide şi se 

aeriseşte timp de 24 de ore;   

-    (iii) după aerisirea spaţiului, se realizează curăţenia, precum şi spălarea şi dezinfecţia 

riguroasă a respectivei zone de activitate;   

-    (iv) în cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe 

încăperi, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare zonă de activitate;   

- în situaţia în care o persoană suspectă sau confirmată cu COVID-19 a fost prezentă în 

una sau mai multe zone de activitate, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică 

procedura prevăzută anterior;   

- măsurile de distanţare socială nu ar trebui să cauzeze alte condiţii de lucru nesigure 

pentru echipele tehnice şi de producţie (de exemplu, ridicarea pieselor de echipament 

care necesită mai multe persoane etc.)  

 

Reguli care privesc accesul la eveniment 

- accesul în spaţiu se face cu respectarea de către participanţi a distanţării de minim 1,5m, 

prin montarea de marcaje;  

- accesul in interior va fi permis numai în condiţiile purtării de mască. Pentru a oferi o 

protecţie eficace, masca trebuie să acopere gura şi nasul;   

- se va face termometrizarea participanţilor; 

- participanţii îşi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va 

fi pus la dispoziţie la intrare;  

- stabilirea unor fluxuri de intrare/ieşire separate, unice pentru facilitarea menţinerii 

distanţei fizice;  

- limitarea evenimentului la un interval de timp de 4 ore;  

- accesul se face pe timpi cu până la o oră înainte pentru a evita aglomeraţia ; 
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Reguli specifice pentru echipa tehnică  

1. Membrii echipei tehnice de filmare au obligaţia să asigure starea tehnică corespunzătoare a 

echipamentelor folosite pentru respectarea condiţiilor de securitate in muncă în timpul 

funcţionării/folosirii acestora  

2. Având în vedere că în timpul evenimentului Pănicel 2021 se va continua filmarea 

materialului brut pentru realizarea unui film cu tematica QilinGong – Secrete stravechi pentru 

timpuri moderne, membrii echipei tehnice prezenți la acest eveniment (regizorul, operatorul, 

sunetistul, monteorul, etc) vor respecta prezentul Regulament al Evenimentului, in 

conformitate cu Ordinul Ministrului Culturii si Ministrului Sănătătii nr. 3245/1805/2020 

privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi 

pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul 

culturii.    Activităţile de producţie cinematografică fac parte din categoria serviciilor cu 

potenţial mediu-ridicat de răspândire a infecţiei cu virusul SARS-CoV-2.   

- pentru filmările desfăşurate în interior, seful echipei tehnice va limita numărul de 

persoane, în funcţie de suprafaţa platoului de filmare astfel încât fiecare persoană să 

aibă o suprafaţă aferentă de 4 m
2
 de spaţiu;   

- se va dezinfecta echipamentul tehnic: camere de filmare, microfoane, walkie-talkie, 

căşti etc. Dacă materialele şi echipamentul aferente filmării sunt 

achiziţionate/închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor privind 

procedura de curăţare şi igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea şi 

proprietăţile materialelor şi echipamentelor;   

- dezinfecţia zilnică şi de câte ori este nevoie a suprafeţelor utilizate de mai mult de o 

persoana, cu substanţe biocide autorizate ; 

- se vor restricţiona scenele care implică un număr mare de persoane pe o suprafaţă 

restrânsă;   

- scenele de interior cu o distribuţie mai mare de 10 persoane se vor filma doar dacă este 

posibilă menţinerea distanţei fizice;   

- contactul fizic între figuranţi va fi limitat;   

- se vor evita scenele cu contact apropiat îndelungat (mai mult de 15 minute, la o distanţă 

mai mică de 1,5 m);   

- încăperile în care se desfăşoară activitate vor fi aerisite periodic;   

- în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe 

săptămână, în afara programului de lucru şi se va efectua dezinfecţia instalaţiei de 

climatizare conform instrucţiunilor producătorului ; 

- măsurile de distanţare socială nu ar trebui să cauzeze alte condiţii de lucru nesigure 

pentru echipele tehnice şi de producţie (de exemplu, ridicarea pieselor de echipament 

care necesită mai multe persoane etc.)  
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Măsuri de precauţie speciale : 

 - pe toată perioada evenimentului se recomandă limitarea la strictul necesar a deplasărilor 

personale ale membrilor echipei. 

- în situaţia extraordinară în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii în 

timpul programului de lucru, sau în cazul în care unei persoane nu i se permite accesul la 

eveniment în urma triajului epidemiologic se va urma procedura creată special în acest scop, cu 

recomandarea de a se adresa medicului de familie. 

 

Ȋntocmit de Echipa de Regulamente și SSM, după evaluarea gradului de risc aferent 

evenimentului, dar şi pentru fiecare categorie de participanţi,  astăzi, data de 18 mai 2021 și 

se va da spre informare si avizare CD al FNQR. 

Insuşirea Regulamentului se face prin semnatură, de catre toţi participanţii (echipa 

organizatorică, echipa tehnică, practicanţi qigong) conform tabel anexat. 

 


