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Procedura bezpieczeństwa i higieny w trakcie epidemii COVID-19  

dla uczestników zajęć organizowanych przez M.O.S.iR. 
 

Na podstawie: 

 - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. Poz.964, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 

- wytycznych Ministra Zdrowia 

- wytycznych GIS, 

- wytycznych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach (M.O.S.iR.) 

 

1. Cel i zakres procedury: 

1) Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 

higieny dla uczestników zajęć organizowanych przez M.O.S.iR.  w czasie epidemii COVID-19. 

2) Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczestników zajęć organizowanych przez M.O.S.iR. w trakcie 

trwania epidemii COVID-19. 

3) Procedura obowiązuje od dnia 08.06.2020 roku do odwołania. 

 

2. Dostępność informacji i odpowiedzialność: 

1) Uczestnicy zajęć oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich zostają zapoznani z 

procedurą poprzez umieszczenie procedury na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej M.O.S.iR. 

2) Uczestnicy zajęć, rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, instruktorzy prowadzący 

zajęcia oraz pracownicy M.O.S.iR. odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad higieny, zgodnie z niniejszą 

procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i urządzeń. 

 

3. Ogólne zasady postępowania na obiekcie sportowym: 

1) Przy wejściu na teren obiektu oraz przy salach, w których odbywać będą się zajęcia,  w miejscach 

oznaczonych znajduje się płyn dezynfekujący, którym należy przy wejściu na  i wyjściu z obiektu (sali) 

dezynfekować dłonie. 

2) Prosimy o nie podawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa 

przy kichaniu czy kasłaniu. 

3) Osoba wchodząca na obiekt zabezpiecza nos i usta maseczką lub / i przyłbicą. 

4) W czasie zajęć nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. 

5) Na teren obiektu mogą być wpuszczane osoby z maksymalną temperaturą ciała 37,5oC. 

6) Zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem.  

7) Prowadzona jest weryfikacja uczestników zajęć (lista imienna). 

8) Między zajęciami muszą być zachowane 15 minutowe odstępy, tak, aby ograniczyć kontakt między 

wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć. W tym czasie przeprowadzana będzie dezynfekcja 

sprzętu. 

9) W czasie zajęć wolno korzystać z szatni i zaplecza sanitarnego (z wyłączeniem natrysków). Zaleca się 

korzystanie z co drugiego miejsca w szatni. 

10) Należy dokładnie należy myć ręce. W toaletach znajduje się instrukcja, jak prawidłowo to wykonać. 

11) Zalecamy, aby uczestnik na zajęcia przybywał ubrany w strój do zajęć. 

12) Wprowadza się bezwzględny nakaz zmiany obuwia przed wejściem na salę zajęć. 

13) Zalecamy, aby uczestnik posiadał własny sprzęt (np. mata, koc, ręcznik). 

14) Osoby z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie będą dopuszczone 

do udziału z zajęciach.  
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15) Instruktorzy są zobowiązani do zachowania punktualności co do godzin prowadzonych zajęć oraz do 

poinformowania pracowników recepcji, który sprzęt był używany podczas ich zajęć. 

16) W salach może znajdować się maksymalnie (z zachowaniem 2-metrowego odstępu): 

- sala fitness: 20 uczestników oraz instruktor. 

- sala walk: 15 uczestników oraz instruktor. 

- sala konferencyjna: 24 uczestników oraz instruktor. 

- sala konferencyjna podzielona: 2 x 12 uczestników oraz po jednym instruktorze. 

16) Rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich nie przebywają na terenie obiektu podczas  

prowadzonych zajęć. 

17) Przy stanowisku recepcyjnym powinna znajdować się 1 osoba, za zachowaniem odległości 1 m między  

klientami. 

 

4. OBOWIĄZKOWO: 

W recepcji M.O.S.iR. znajdują się oświadczenia o stanie zdrowia i ryzyku potencjalnego zagrożenia. Ich 

wypełnienie jest obowiązkowe. Czynimy to dla bezpieczeństwa ćwiczących, jak również dla naszej obsługi. 

1) Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych uczestników zajęć Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w  

Ząbkach informujące o zasadach bezpieczeństwa i higieny w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz o 

stanie zdrowia dziecka. 

2) Oświadczenie uczestników zajęć Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach informujące o zasadach  

bezpieczeństwa i higieny w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz o stanie zdrowia. 

 

Oświadczenia można pobrać ze strony internetowej www.mosir-zabki.pl i przynieść na zajęcia lub wypełnić w 

recepcji. 

 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeniach wspólnych i sanitariatach: 

1) Sprzątanie toalet, umywalek i podłóg odbywa się z wykorzystaniem środków dezynfekujących nie rzadziej  

niż co 2 godz. 

2) Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady, stoły, klamki, wyłączniki światła są regularnie wycierane  

środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. 

3) Wszystkie obszary wspólne są regularnie sprzątane z użyciem środków dezynfekujących lub wody z  

detergentem. 

4) Pracowników M.O.S.iR.  obowiązuje „Procedura bezpieczeństwa i higieny w trakcie epidemii 

COVID-19 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach”. 

 

 

 

 

DYREKTOR M.O.S.iR. w Ząbkach 

/Jacek Romańczuk/ 

 
 
 
 
 

http://www.mosir-zabki.pl/

