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Procedura bezpieczeństwa 

w okresie pandemii Covid-19 

hali sportowej 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Władysława Broniewskiego 

w Krośnie Odrzańskim 

 

I. PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 59 ze zm.), 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii. 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA HALI SPORTOWEJ: 

 Przed wejściem do hali sportowej obowiązuje dezynfekcja rąk.  

 Zasłanianie ust i nosa obowiązuje w  drodze na i z obiektu, podczas treningu na 

boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy. 

 Obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego leży po stronie organizatora zajęć, 

a w przypadku grup nieformalnych na osobie rezerwującej.  

III. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO: 

 Przed wejściem na boisko obowiązuje dezynfekcja rąk.  

 Zasłanianie ust i nosa obowiązuje w  drodze na i z obiektu, podczas treningu na 

boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy. 

 Obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego leży po stronie organizatora zajęć,  

a w przypadku grup nieformalnych na osobie rezerwującej. 

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z KORTU TENISOWEGO: 

 Przed wejściem na kort tenisowy obowiązuje dezynfekcja rąk. 

 Zasłanianie ust i nosa obowiązuje w  drodze na i z obiektu, podczas treningu na 

korcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy. 

Obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego leży po stronie organizatora zajęć,  

a w przypadku grup nieformalnych na osobie rezerwującej.  

 

 



V. OBOWIĄZKI PRACOWNIKA OBSŁUGI: 

 Pracownik dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie 

dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. 

 Wietrzy pomieszczenia hali sportowej. 

 Regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym powierzchnie dotykowe w tym 

klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w hali sportowej, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

należy zdezynfekować po każdych zajęciach.  

 Używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać zdezynfekowane po każdym 

dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

 Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie  

i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem lub środkiem dezynfekującym. 

 Powinien zachować dystans społeczny między innymi pracownikami, w każdej 

przestrzeni placówki, oraz ograniczyć do minimum kontakt z nauczycielami  

i uczniami. 

 W przestrzeniach wspólnych (np. korytarze, toalety) zasłania usta i nos (maseczka lub 

przyłbica). 

 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie 

dyrektora placówki. 

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA 

ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 

 W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 

(duszności, kaszel, gorączka) u użytkowania infrastruktury hali sportowej 

bezzwłocznie zostaje odizolowany w IZOLATORIUM – wyznaczonego 

pomieszczenia (przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, półmaskę  

i rękawiczki zawiadamia o tym fakcie odpowiednie służby (tel. alarmowy 999) 

oraz  dyrektora placówki. 

 Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby 

COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie 

udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. 

2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 


