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Ocena ryzyka produkcji filmowej w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego dla WEWNĘTRZNYCH 

lokacji 

 

Załącznik do REGULAMINU - Zasady bezpieczeństwa na planie filmowym dla WEWNĘTRZNYCH 

lokacji w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w okresie 

ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego 

 

1. Organizacyjne czynniki ryzyka 
 

W tabeli poniżej odpowiedz na pytania dotyczące przestrzegania zaleceń ujętych w REGULAMINIE. 

 

Nr Organizacyjny czynnik ryzyka Nie Tak 

1 Czy wszyscy członkowie ekipy filmowej pracują tylko w jednym projekcie 

jednocześnie? 

  

2 Czy wszystkim członkom ekipy filmowej przekazany został Regulamin?   

3 Czy wszyscy członkowie ekipy filmowej zaopatrzeni są w środków ochrony 

indywidualnej, wskazane w pkt 5 Regulaminu? 

  

4 Czy została wyznaczona osoba odpowiedzialna za wydawanie, wymianę oraz 

utylizację środków ochrony indywidualnej, wskazanych w pkt 5 Regulaminu? 

  

5 Czy przestrzegane są zalecenia dotyczące używania środków ochrony 

indywidualnej, wskazane w pkt 7-11 Regulaminu? 

  

6 Czy przestrzegane są zalecenia dotyczące dezynfekcji osobistej, wskazane w 

pkt 12 Regulaminu? 

  

7 Czy przestrzegane są zalecenia dotyczące zabezpieczenia lokacji, wskazane w 

pkt 13-15 Regulaminu? 

  

8 Czy przestrzegane są zalecenia dotyczące odbioru, oddawania i opieki nad 

sprzętem, wskazane w pkt 16-18 Regulaminu? 

  

9 Czy przestrzegane są zalecenia dotyczące wykonywania testów obecność 

wirusa SARS-CoV-2, wskazane w pkt 19-20 Regulaminu? 

  

10 Czy przestrzegane są zalecenia dotyczące korzystania z usług aktorów 

drugoplanowych, kaskaderów i statystów, wskazane w pkt 21-23 Regulaminu? 

  

11 Czy przestrzegane są zalecenia dotyczące liczebności ekipy filmowej w czasie 

pracy, wskazane w pkt 24 Regulaminu? 

  

12 Czy przestrzegane są zalecenia dotyczące zasad wykonywania zadań przez 

członków ekipy filmowej, wskazane w pkt 25-28 Regulaminu? 

  

13 Czy przestrzegane są zalecenia dotyczące zasad wykonywania pomiaru 

temperatury u członków ekipy filmowej, wskazane w pkt 29 Regulaminu? 

  

14 Czy przestrzegane są zalecenia dotyczące zasad organizacji planu 

filmowego, wskazane w pkt 30-31 Regulaminu? 

  

15 Czy przestrzegane są zalecenia dotyczące zasad organizacji cateringu, 

wskazane w pkt 32 Regulaminu? 

  

16 Czy przestrzegane są zalecenia dotyczące zasad dokumentacji produkcyjnej, 

wskazane w pkt 33 Regulaminu? 

  

17 Czy przestrzegane są zalecenia dotyczące zasad zarządzania podczas etapu 

zdjęć filmowych, wskazane w pkt 34-35 Regulaminu? 

  

18 Czy przestrzegane są zalecenia dotyczące zasad zarządzania odpadami, 

wskazane w pkt 36 Regulaminu? 

  

 

Oblicz, ile razy została zaznaczona odpowiedź NIE, zaznacz tę liczbę w tabeli poniżej. Otrzymasz 

sumaryczną ocenę ryzyka produkcji filmowej wynikającej z organizacyjnych czynników ryzyka. 

 

Ryzyko produkcji filmowej wynikające z organizacyjnych czynników ryzyka jest: 

bardzo niskie niskie średnie wysokie bardzo wysokie 

0-1 2-3 4-5 5-6 7-18 
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2. Osobiste czynniki ryzyka 

 

W tabeli poniżej odpowiedz na pytania dotyczące sytuacji zdrowotnej każdego z członków ekipy filmowej. 

Poniższa tabela musi zostać wypełniona tyle razy, ilu jest członków ekipy filmowej – dla każdego z nich z 

osobna. 

 

Nr Osobisty czynnik ryzyka Nie Tak 

1 Czy stwierdzono u mnie w przeszłości zarażenie wirusem SARS-CoV-2, z 

którego zostałem wyleczony? 

  

2 Czy zostałem/am poddany/a obligatoryjnej kwarantannie związanej z 

podejrzeniem zarażenia / zakażenia wirusem SARS-CoV-2? 

  

3 Czy podróżowałem/am w ostatnich dwóch tygodniach poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności do państw wskazanych przez 

WHO i GIS jako kraje ryzyka? 

  

4 Czy przebywałem/am w ostatnich dwóch tygodniach w bezpośrednim 

kontakcie z osobami, wobec których wystąpiły okoliczności wskazane w 

punktach 1-3 powyżej? 

  

5 Czy wystąpiły u mnie w ostatnich dwóch tygodniach następujące objawy 

chorobowe: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśniowe, brak powonienia i 

smaku, nadzwyczajne zmęczenie? 

  

 

Oblicz, ile razy została zaznaczona odpowiedź TAK, zaznacz tę liczbę w tabeli poniżej. Otrzymasz 

sumaryczną ocenę ryzyka produkcji filmowej wynikającej z osobistych czynników ryzyka dla każdego 

z członków ekipy filmowej. 

 

Ryzyko produkcji filmowej wynikające z osobistych czynników ryzyka jest: 

bardzo niskie niskie średnie wysokie bardzo wysokie 

0 1 2 3 4 

 


