
Załącznik nr 2 do Regulaminu wynajmu i użytkowania pomieszczeń  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika 

w Nowej Wsi 

 

 

 

Dodatkowe wytyczne sanitarne do regulaminu wynajmu  pomieszczeń  w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia  16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:  

1. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu ogranicza liczbę osób przebywających na 

hali maksymalnie do 16 osób i 2 trenerów. 

2. Trener prowadzi dokumentację osób korzystających z obiektu ( listę osób wprowadzanych 

do obiektu, oświadczenia o stanie ich zdrowia) z możliwością wglądu do dokumentów 

podmiotu uprawnionego do udostepnienia obiektu. 

3. Trener przed wejściem mierzy temperaturę osobie, która będzie korzystała z obiektu. 

4. Trener odbiera i odprowadza uczniów do rodziców przy drzwiach wejściowych do obiektu 

i jest odpowiedzialny  za przestrzeganie wytycznych sanitarno-epidemiologicznych, 

bezpieczeństwo, porządek i prawidłowe korzystanie z obiektu. 

5. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę 16 osób (zgłoszenie do 

zarządcy osób wchodzących na obiekt), korzystających z obiektu.  

6. Osoby korzystające z obiektu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc  i opuszczając 

obiekt,  

7. Osoby korzystające z obiektu mają obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na 

dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania 

twarzy). 

8. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni 

i węzła sanitarnego (poza toaletą) . 

9. Osoby korzystające z obiektu zgłaszają się przygotowane do zajęć ( odpowiednio 

przebrane).  

10. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu 

środki do dezynfekcji rąk . 

11. Trener jest odpowiedzialny za dezynfekcję swojego sprzętu sportowego wnoszonego do 

obiektu. 

12. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia stanowiące 

wyposażenie hali po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,  

13. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia trzydziestominutowe odstępy 

między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza 

kontakt między grupami korzystających,  

14. Trener odpowiada za przestrzeganie zalecanego dystansu społecznego ( minimum 2 metry).  

15. Osoby doprowadzające i odprowadzające dzieci na zajęcia nie wchodzą do budynku. 

Opiekunowie nie gromadzą  się przy obiekcie sportowym, zalecane jest pozostanie                

np. przy lub  w samochodzie.  

16. Osoby korzystające z pomieszczeń sportowych muszą być świadomi istniejącego zagrożenia 

epidemiologicznego. 

 

 

 
 


