
lł-:,i'?k.","-1?,3sęfr zARzĄDzEl{lE NRL l 2a2u/2o2l
d. ż. ,Dy,ffi{(ToRA zEsPoŁU PLACóWEK ośWlAToWYcHul. ż. AJrU!,*KlORA ZEsPoŁU PLACoWEK osWlAToWYcH - MlĘDzYsZKoLr!ĘGo

9a-6o0 tiÓ§H'ó6rł sponrowEco poWlATU LlMANoWsKlEGo w LlMANowE.!
z dnia 7 września 2020r.

w sprawie: wprowadzenia ,,Procedur bezpieczeństwa oboWiązujących W !V!ięd:r/§ż k0 ] r ,lttrr cśrodku
sportowym PL Limanowa w związku z zapobieganiem, przeciwdriałaniem izwalczanie;r: c01],łl]_i9..

Na podstawie ,,wytycznych przeciwepidem icznych Głównego lnspektora sanitarne8c 2 dnja
25 sierpnia 2o2o r.| oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołoch i placóul(1./r (ieksi jecrl3liiv: Dz,
u,z2o2or. poz. 1166 ze zm.|, zarządzam, co następuje:

§1,

Wprowadzam do stosowania ,,procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Międzyszkolnym ośrodku
sportoWym PoWiatu Limanowskiego w Limanowej związku z zapobieganiem, przeciwdziała niem
i zwalczaniem COVID-19", w brzmieniu zalącznika nr 1 do niniejszegc zarządzenia.

§2,
Do stosowania procedur, o których mowa w § 1., zobowiązani są rodzice dzieci, trenerzi7 oraz pia.ovvnlcy,
zatrudnieni W MoS PL Limanowa.

§3,
,,procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Mos pL Limanowa w zwiazku z zaocbieganiem,

Przeciwdziała niem i zwalczaniem COV|D-19", podIegają ogłoszeniu na stronie internet.,,uEj ili]l_| .],nańówa
oraz MOS PL Limanowa oraz są dostępne do wg|ądu wgabinecie dyrektora. iaK1 ż!tL]]n:nia się
z procedurami wymienionymi W ust. 1. oraz zobowiążanie do ich stosowania, kaźdy pracowr,ik poiwierdza
własnoręcznym podpisem - w formie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarzac]enia.
Podpisane oświadczenie, o którym mowa w ust. 2., włącza się do akt osobowych pracowni;(a.

§4,
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci składają stosowne ośvv,adczenie o zapoz.,l:i,il_ s]e ] .,. r, v]J:ymi
procedurami - w formie oświadczenia stanowiącego załącznik r.r 3 oo zarządzenia.

§5,
Wykonanie zarządzenia powierza się Wykonaniu Wszystkim pracownikom

spońowego PoWiatu Limanowskiego W LimanoWej.

§6,
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 września 2020 r.

Międzyszkoinegc Cśrodka



--,-;;\, 1,r,A()óWEK
'll:;]l",,,ir.- - ii,\tANoWEJ zalącznik ff 7 do zaIząci.enia .r ii2c20/2c2l
,.,rr,^,,,..,",..^,,"ro 8 Dyrektora ZPC - lnviCs Pl Ll:ra nawa.

,)'.ou'L,".."Jtłgcedury bezpieczeństwa obowiązujące w Międzyszkolnym ośrodku 5ponowvn
Powiatu Limanowskiego W Limanowej przy organizacji zajęć 5ekc|i w zwiążku ; zarsbie8eniefi,

przeciwdziałaniern i zwalczaniern CO'/lD-19

1, W żajęciach gruPowYch moŻe braĆ udział jednorazowo, na wyznaczonym obiekcie, terenie rnaksvmalnie

15osób+2trenerów

2, W zaj-^ciach treningowych mogą brać udział tylko dżieci i młodzieź, które posiada!ą p]93,.nną Z8.dę
rodziców na udział w zajęciach.

3. pobyt w miejscu treningu innych osób, w tym rodziców lub opiekunów jest nieccpusżczalnv.

4, NaleŻy w maksymalny sposób ograniczyć kontakty uczestników zajęć z pracownikami c.słtigi : lniyrni
postronnymiosobami.

5. Każde dziecko powinno przed treningiem W domu Zostać podcan€ badaniu tem oeia:L i-y .iałe- jeZa]!

temperatura jest W normie, nie Występują żadne objawy zarażen]a CoViD-19, takie -a]t ]]3- s,-c,l! rć:ie]
to rodzic może wysłać/przywieść dziecko na trening (pojawienie się go na treningu jest jec.izqacżnie
z brakiem przeciwskazań).

6. Na trasie Przemieszczania: dom - trening - clom uczestnicy selrcji mają obowiąze!l używać rflasćcżel(

zgodnie w aktualnie oboWiązującymi Wytycznymi epidemio logicZnymi.

7,rrener/ lnstruktor prowadzący zajęcia zobowiązanyjest posiacać aktualną listę uczest:tikó",,.;a.;:;c
przedstawienia na każde wezwanie obsługi obiektu lub osoby wizytującej.

8. UczestnicY ZajęĆ mają całkowity zakaz poruszania poza miejscem prowadzenia zajęć ij. w pomieszczen;ach

zamkniętych obiektu sportoWego/szkolnego, Wskazane jest aby adininistrator obiei(tu ..]dostęJnii !r;C ż

umywalką dla ucżestników sekcji.

9, Przed wejŚciem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obo.wiązuje dezynfekcja rek. Z:3i€g,::r
powtarzamy po wyjściu z obiektu.

10. zawodnik, w trakcie zajęć na obiekcie, nie ma obowiązku stosować maseczki i rękawicze<,

11. Zaleca nY jest bufor czasowy do 15 minut pomiędzy jednostka m i ireningowymi vv ce]u 3ezKo n;a i i3\,\Je i

wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń i5przętu spcrtoWego.

12. UczestnicY iProwadzący zajęcia trener przybywają na zajęcia w stroju sportowym. t\ie nia i.]]cżii\fuosci

korzystania z szatni.

13.Rekomendowa ne jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie Zajęć, np. W czasie p:.Zeri,V

wypoczynkowych,

!4. zaleca się aby każdy uczestnik zajęć posiadał miał dostęp do własnego płynu dezyn{3](uiącego.

15. Konieczna jest rezygnacja z uprzejmości polegających na podaniu sobie ręki prży pcwitan|u j 0óZegnaliu
po zajęciach.

16. Zalecane jest wietrzenie sal i pomieszczeń przed każdymi żajĘciami.

17. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzia lny,jest trener/instruktor



7nśpóŁ PLACÓWEK
"o§ńróvrvc rł w LIMANOwEJ

ul. Z. Augusta 8

84"600 Limanowa

załącznik m 2 dozarządzenia nr 1, /2o20/2oż1
Dyrektora ZPo MoS §l". Lirnanowa.

ośWnDczENlE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z ,,Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w ZPO

Międzyszkolnym ośrodku Sportowym Powiatu Limanowskiego W Limanowej w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem izwalczaniem COVlD-19" izobowiązuję się do ich przestrzegania w całości.

podpis pracowniko



zE31,),j1.- PLACoWEK
ośWIATUWYOH w LIMANOWEJ

ul. ż. 1r,ugusta 8

34-600 Limanowa żałącznik nr 3 do Za.ządzenia nr 7/2o2o/2o21,

Dyrektora ZPo Mos PL Limanowa.

oswlADczENlE

lmię i nazwisko dziecka Grupa/5ekcja

Ja/my niżej podpisani oświadczam/my, że nikt z domownikóW, W okresie ostatnich 14 dni:

n nie przebywa lub nie przebywał w kwarantannie;

tr nie przebywał W transmisji koronawirusa;

trnie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem;

oraz że:.

Du mojego dziecka nie występują objawy: gorączka, kaszel, uczucie duszności bądź inne

objawy świadczące o zakażeniu.

*właściwe zakreślić

podpisy rodziców/opiekunów praWnych


