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WERSJA – WYSTAWA

W „nowej rzeczywistości”, z którą wszyscy zmagamy się w czasie 
pandemii, jako odpowiedzialna organizacja pożytku publicznego, 
minimalizujemy ryzyko związane z możliwością zakażenia chorobą 

COVID-19 poprzez wyeliminowanie bezpośredniego kontaktu
z przedmiotami czy eksponatami wystawy i personelem obsługi. 

Takim przykładem jest możliwość 
zwiedzania „Misji po Układzie 

Słonecznym” z wirtualnym 
przewodnikiem, czyli lektorem 

bądź tekstem, dostępnym 
z prywatnych smartfonów, 

odczytujących kody QR
przy każdej z planet 

pneumatycznych.



BEZDOTYKOWE ZWIEDZANIE

Podczas takiej wystawy uczestnicy dowiedzą się samodzielnie, 
jak nazywa się i co przedstawia dana planeta, jakie panują na niej 

warunki w rzeczywistości, jak duża jest Ziemia w tej skali, czym 
jest konkretny obiekt widoczny na powierzchni kuli (np. kratery na 

Merkurym czy cyklony na Jowiszu), a nawet mogą wysłuchać 
zarejestrowanych dźwięków lub symulacji burz! 

Kody QR odwołują do przygotowanej wcześniej strony 
internetowej, gdzie umieszczone są wszystkie informacje oraz 

dedykowane danej lokalizacji materiały (np. mapka 
rozmieszczenia planet na terenie konkretnego pasażu, czy też 

godziny otwarcia i inne informacje o konkursie on-line itp.).



Nasze planety wystawy „Misji po Układzie Słonecznym” zostały 
zaprojektowane tak, że istnieje możliwość wejścia do ich wnętrza 

i przeprowadzenia tam przeróżnych warsztatów, jednak na czas 
pandemii COVID-19, gdy nie jest to możliwe, uruchamiane są 

generatory ozonu, które jonizują i oczyszczają 
nagromadzone w nich powietrze zaciągane  przez dmuchawy 

z otoczenia, nie stanowiąc zagrożenia dla osób poza kulą.

W ten sposób nasza ekspozycja jest nie tylko atrakcyjną formą 
wizualną, zachęcającą do zwiedzania oraz metodą 

bezpiecznej edukacji o kosmosie, ale i przyczynia się do
zmniejszenia transmisji wirusa SARS-CoV-2 

w otoczeniu, w którym się znajduje. 

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM



Oczyszczanie odbywa się po zamknięciu galerii handlowej, gdy 
personel wystawy posługujący się własnym, niezależnym 

systemem filtracji powietrza wraz ze skafandrami, używanymi w 
planecie Wenus, dokonuje ozonowania wnętrza planet, gdzie 
gromadzi się powietrze zaciągane z pasażu w promieniu kilku, 

kilkunastu metrów od każdej z kul. Ozonowanie przeprowadza się 
co kilka dni lub częściej. Po zakończeniu procesu załoga 

przemieszcza się po pasażu z włączoną turbiną rozpraszającą 
strumieniem powietrza nagromadzony miejscami ozon, 

robiąc również ewentualne pomiary ozonometrem. 

OCZYSZCZANIE NOCNE



OBSŁUGA I KOMBINEZONY TYPU NASA

Jako jedyni w Polsce posiadamy również do dyspozycji uniformy 
stylizowane na kombinezony NASA, wyposażone w specjalne 

systemy filtrowentylacyjne, zapobiegające zakażeniu 

koronawirusem na poziomie 99,93 %!

Jesteśmy pewni, że dzięki temu nasza obsługa  wystawy 
„Misja po Układzie Słonecznym”,  zredukowana specjalnie 

do niezbędnego minimum (maks. 2 os.), 
nie zakazi żadnego ze zwiedzających!

Dodatkowo, na życzenie Zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wystawy możemy wykonać testy na COVID-19

dla wybranych osób z obsługi, mających 
najczęstszy kontakt ze zwiedzającymi. 



INNE ROZWIĄZANIA

Dodatkowo oprócz wcześniejszych koncepcji, stosujemy 
także szereg innych zabiegów minimalizujących ryzyko 

rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2, jak np.:

 Wszystkie, inne czynności techniczne związane z wystawą 
prowadzimy na pasażu wyłącznie w nocy i w święta.

 Samochody służbowe zabierają maksymalnie dwie osoby
z obsługi technicznej wystawy.

 Wynajmujemy dla załogi pokoje jednoosobowe.

 Dzięki uzyskanej dotacji z Narodowego Instytutu
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego, nie oszczędzamy na środkach ochrony
osobistej, a tym samym na bezpieczeństwie osób
i klientów.

 Posiadamy własne śluzy powietrzne
do planet na wypadek potrzeby
wejścia do środka.



INNE ROZWIĄZANIA

 Pracownicy agencji, obsługa wystawy oraz personel pomocniczy
posiadają przeszkolenie z zasad szczególnego reżimu sanitarnego
i stosują się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Wykonujemy dezynfekcję aut dostawczych przed załadunkiem,
wraz z zachowaniem czasu „kwarantanny” sprzętu, mebli itp.,
a także przeprowadzamy dodatkową dezynfekcję powierzchni
zewnętrznych, zarówno planet jak i innego wyposażenia.

 Wydarzenie organizujemy w takiej formule,
aby nie gromadziło się dużo osób w jednym miejscu.

 Planując wydarzenie będziemy reagować
na dynamicznie zmieniające się restrykcje.



WIZUALIZACJE WYSTAWY
„MISJA PO UKŁADZIE SŁONECZNYM”

I PRZYKŁADOWE LOKALIZACJE







Czas realizacji wystawy: od 3 do 21 dni. 
Czas montażu pełnej wystawy: od 4 do 8 godzin.
Czas dezynfekcji: od 3 do 5 godzin.
Wymagana powierzchnia: 5 okrąg o śr. 4 m, 5 x okrąg o śr. 5 m.
Miejsce ekspozycji: wewnątrz i na zewnątrz pod zadaszeniem.
Maksymalne obciążenie prądowe: do 4 kW na planetę.
Ograniczenie liczbowe osób: (nie dotyczy).

Współczynnik miejscowego ryzyka zakażeń poziomych: 0,01 R.
Wystawa może być realizowana na terenie całego kraju.

Dyżury obsługi dziennej:  jeden obchód co 2–3 h.

Do każdej 14-dniowej, pełnej wystawy, do wygrania teleskop 
astronomiczny o średnicy lustra 150 mm lub 3 szt. lornetek!

Konkurs o nagrody realizowany jest za pośrednictwem 
quizu na smartfony pod koniec zwiedzania wystawy.

INFORMACJE TECHNICZNE – PODCZAS PANDEMII



Aneta Jeżyna - Becela
tel.:  600 656 505

e-mail: aneta.jezyna@about-pr.pl 
www.about-pr.pl

Piotr Nawalkowski 
tel.: 664 142 949 

e-mail: polaris@op.pl 
www.polaris.org.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
TAKŻE W CZASACH PANDEMII!


