
Zasady  wprowadzone  w  związku  ze  stanem  epidemii  koronawirusa
obowiązujące wszystkie osoby korzystające z hali sportowej. 

1. Grupy zorganizowane wchodzą do budynku hali sportowej wyznaczonym wejściem pod
opieką nauczyciela, opiekuna, trenera max. na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć. 
2. Po wejściu do budynku hali cała grupa dezynfekuje ręce. Za właściwą dezynfekcję rąk
odpowiedzialny jest opiekun grupy. 
3. Do budynku hali sportowej grupa wchodzi w założonych maseczkach, które zdejmuje
dopiero w szatni.
4. Grupa porusza się po obiekcie wyłącznie ciągami komunikcyjnymi na odcinku od wejścia
głównego do szatni a po zakończonych zajęciach z szatni do wyjścia, zachowując dystans
społeczny w stosunku do innych osób przebywających w hali sportowej. Rozproszenie się
grupy po obiekcie jest niedozwolone.
5. Przygotowanie grupy do zajęć odbywa się wyłącznie w szatniach.
6. Sprzęt  sportowy  używany  do  zajęć  należący  do  najemcy  obowiązkowo  dezynfekuje
i sprząta po zajęciach najemca.
7. Środki do dezynfekcji własnego sprzętu sportowego zapewnia najemca.
8. Po zakończonych zajęciach grupa w założonych w szatni maseczkach opuszcza budynek
hali sportowej, dezynfekując ręce przy wyjściu z hali.
9. Środek do dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z hali sportowej zapewnia administrator
budynku. 
10. Rodzice, opiekunowie prawni przyprowadzający dzieci na zajęcia nie wchodzą do
budynku hali  sportowej lecz przekazują dziecko trenerowi/opiekunowi grupy przed
budynkiem hali sportowej.
11. Rodzice, opiekunowie prawni korzystający z parkingu podziemnego odprowadzają
dziecko  do  końca  schodów  wychodzących  na  hol  główny.  Osoba  odprowadzająca
obowiązana jest do założenia maseczki ochronnej.
12. Dzieci po zajęciach odbierane są również przed budynkiem hali lub analogicznie na
schodach prowadzących na parking podziemny. 
13. Osoby  towarzyszące  nieprowadzące  zajęć  sportowych  których  obecność  wynika
z funkcji pełnionej w klubie, stowarzyszeniu lub innej organizacji społ. mogą przebywać na
hali  sportowej  wyłącznie  na  trybunie  górnej  mając  założoną  maseczkę  ochronną
i zachowując dystans społeczny 1,5m.
14. W  przypadku  organizacji  zawodów,  turniejów  lub  innych  imprez  sportowo-
rekreacyjnych  widzowie  obowiązani  są  do  stosowania  środków  ochrony  osobistej
/maseczki, przyłbice, kaski ochronne/ zachowując dystans społeczny 1,5m.
15. O liczbie  widzów decyduje  organizator  imprezy w porozumieniu  z  administratorem
obiektu stosując zasady określone w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia
2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.
16. Konsultacje rodziców z trenerami lub opiekunami grup odbywają się na zewnątrz
budynku hali sportowej.
17. W pilnych przypadkach osoby postronne  /rodzice,opiekunowie  prawni/  wchodzą  do
szkoły wejściem od ul. Słowackiego po dezynfekcji i wpisaniu się do zeszytu wejść.
18. W szkole  osoby  z  zewnątrz  przemieszczają  się  tylko  w  wyznaczonych  obszarach
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności /osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe/.
19. Wszyscy  korzystający  z  hali  sportowej  i  sali  gimnastycznej  obowiązani  są  do
stosowania się do poleceń pracowników hali sportowej i szkoły.


