Procedura
korzystania z boiska sportowego w okresie stanu epidemii
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. 2020 r., poz.792), zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja
2020 r. (Dz.U.2020 r., poz.820).
1. W zakresie korzystania z boiska szkolnego obowiązują także zasady określone
w Regulaminie korzystania z boiska sportowego.
2. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do stosowania się do wskazówek
pracownika administratora boiska.
3. Na terenie boiska w tym samym momencie może przebywać do 14 osób plus 2
trenerów.
4. Przed korzystaniem z boiska należy zgłosić pracownikowi administratora boiska ilość
osób wchodzących na boisko.
5. Opiekunowie dzieci nie biorący udziału w ćwiczeniach sportowych są zobowiązani
do opuszczenia terenu szkoły na czas zajęć.
6. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są zobowiązane do dezynfekcji rąk
we własnym zakresie przed wejściem i opuszczeniem boiska.
7. Osoby wchodzące na boisko są zobowiązane do zachowania 15-minutowych odstępów
pomiędzy nimi a osobami wychodzącymi z boiska.
8. Na boisku sportowym należy pamiętać o zachowaniu dystansu pomiędzy
poszczególnymi osobami.
9. Nie można wejść na boisko dopóki pracownik administratora boiska nie dokona
dezynfekcji urządzeń po każdym ich użyciu i po każdej grupie schodzącej z boiska.
10. W trakcie korzystania z boiska nie można korzystać z szatni i węzła sanitarnego
na terenie szkoły.
11. W okresie trwania epidemii także w trakcie korzystania z boiska istnieje ryzyko
zarażenia się wirusem SARS Cov-2.
12. W trakcie korzystania z boiska, a także przed wejściem i po zejściu z boiska należy
pamiętać o zachowaniu zasad sanitarnych obowiązujących w czasie epidemii.
13. W przypadku nieprzestrzegania obowiązującej procedury użytkownicy stracą
możliwość korzystania z obiektu.
14. Teren boiska jest objęty monitoringiem.
15. Na boisku sportowym, w trakcie korzystanie z niego, nie ma obowiązku zakrywania
twarzy, ale należy pamiętać o obowiązku zakrywania twarzy w trakcie
przemieszczania się na boisko, jak i w trakcie opuszczania boiska.
Niniejsza procedura wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. i obowiązuje do odwołania
jej przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 82 w Gdańsku.
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż:
1. zapoznałam/em się z „Procedurą korzystania z boiska sportowego w okresie stanu
epidemii” i nie wnoszę zastrzeżeń do jej zapisów oraz przyjmuję ją do wiadomości
i zobowiązuję się do jej bezwzględnego przestrzegania;
2. żaden z użytkowników nie jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym
(kwarantanną);
3. z uwagi na charakter epidemii COVID-19 jestem świadoma/y, że niezależnie
od przygotowania i funkcjonowania na terenie placówki oświatowej procedur
przygotowanych w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, występuje
ryzyko zarażenia wirusem.
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