Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję za zgłoszenie na:
I Interdyscyplinarną Konferencję Naukową
„Green Week 2020: Nowy początek dla ludzkości i natury”

Bardzo się cieszę, że zgłosili Państwo tak interesujące tematy i jest nas tak dużo. Bardzo bym chciała,
żebyśmy mogli spotkać się w tak licznym gronie, jednak ze względu na obostrzenia związane z
sytuacją epidemiologiczną, proszę o przychodzenie na swoje sesje tematyczne, których godziny
niedługo zostaną podane. Będziemy prowadzili przekaz wideo „na żywo" sesji na kanale FB
https://www.facebook.com/beeresearchpl, tak by wszyscy mogli uczestniczyć w całej Konferencji.
Konferencja dobędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1. Z głównego
wejścia proszę kierować się w stronę windy, wjechać na III piętro, po czym skierować się na lewo i
przejść do Mediateki +3.

Postery prosimy przynosić przed przerwą do Mediateki +3. Podczas przerwy będzie czas na
omówienie posterów i rozmowy z Autorami.

Zgłoszone przez Państwa tematy są bardzo interesujące. Komisja złożona z członków Komitatu
Naukowego oraz Organizacyjnego Konferencji na podstawie przesłanych streszczeń wyłoniła 3
najlepsze doniesienia konferencyjne, które zostaną wyróżnione. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi
zarówno na kanale FB, jak i na naszej stronie internetowej. Jeśli wyróżnieni autorzy nie będą mogli
uczestniczyć w Konferencji, dyplomy i zaświadczenia zostaną wysłane pocztą, wraz z materiałami
konferencyjnymi.

Informacje organizacyjne:
1. Prezentacje będą umieszczone na laptopie konferencyjnym, jeśli ktoś z uczestników nie przesłał jej
mgr Michałowi Zembrzyckiemu, prosimy o przesłanie w dn. 20.10.2020 na adres
michal.zembrzycki@umcs lub przyniesienie na nośniku zewnętrznym,
2. Plakaty, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami proszę rozłożyć na przygotowanym stoliku,
3. Certyfikaty uczestnictwa zostaną wydane osobom prezentującym dane wystąpienie/poster
naukowy. Chęć otrzymania dodatkowych certyfikatów dla współautorów wystąpień proszę zgłosić na
adres michal.zembrzycki@umcs.pl do 25.10.2020,

4. Posiłki i napoje będą serwowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego,
5. W razie liczby obecnych poniżej dopuszczalnego limitu w sali konferencyjnej (25 osób) będzie
możliwość osobistego uczestniczenia w każdej z sesji, zachęcamy też do oglądania transmisji na
stronie facebook.com/beeresearchpl.

Prosimy nie uczestniczyć w Konferencji:
-- W przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego (37°C < temperatura < 38°C), gorączki
(temperatura ≥ 38°C) lub innych objawów przeziębieniowych.
-- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów mogących świadczyć o infekcji układu
oddechowego.

Przypominamy również najważniejsze zalecenia:
1. Zachowuj dystans społeczny polegający na ograniczaniu kontaktów pomiędzy ludźmi.
2. Zachowuj bezpieczną odległość pomiędzy ludźmi wynoszącą na terenach ogólnodostępnych nie
mniej niż 2 m.
3. Unikaj skupisk ludzi, a zwłaszcza na małych zamkniętych powierzchniach.
4. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni.
5. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
6. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zużytą chusteczkę,
jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj je
środkami na bazie alkoholu.
7. Unikaj bezpośrednich kontaktów z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
8. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu nie opuszczaj domu i niezwłocznie
skontaktuj się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
9. Wypełnij ankietę informacyjną dotyczącą stanu zdrowia przed wejściem na Konferencję.
10. Przypominamy o zachowanie spokoju, wyrozumiałości, wzajemnej uprzejmości i optymizmu.

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

