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z dnia 7 września 2020r.

w sprav;ie: wprowadzenia ,,Procedury bezrjiećzeństwa obo.,Lriąrujących W zpt} _]t,i§9 p_ L;l:.iil J!,a

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniern f0'/lD-19".

Na podstawie ,,Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego lnspektora Sanitarne8o ź dnia
25 sierpnia 2020 r.l o.az § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej isportu Z dnia 31 8rudnia 2002 r.

w sprowie bezpieczeństwo i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkd.ł (tekst jednc!itv: Dz,
U. z 2o2or. poz, 1166 ze zm.), zarządlam, co następuje:

§1

Wprowadzam do stosoWania ,,Procedury bezpieczeństwa oboWiązujące W Zespole Placówek Oświatcwych w
Limanowej - Mos PL Limanowa związku Z Zapobieganiem, przec i,,!ld ziała n 1e rn

izwalczaniem covlD-19", W brzmieniu załącznika nr 1do niniejszeg o zarządzenia.

§2

Wprowadzam do stosowania,,Procedury bezpiecżeństwa oboWiąZujące w Zespole Placówer Cśv,lia:owych w
Limanowej - MOS PL Limanowa podczas organizacji zawodów sportowych dla dzieci, mtodziezy i dcrostych
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i żWalczaniem covlD-19", w brzmieniu żałącznlka nr 2 i 3
do niniejszego zarządzenia.

§3
Do stosowania procedur, o których mowa w § 1., zobowiążani są rodzice dzieci, naucż,y'cieie o.ez p,,ś.cv,/ licy
samorządowi, Zatrudnieni W ZPo - Mos PL Limanowa.

§4
,,Procedury bezpieczeństwa obowiązujące W ZPo _ Mos PL Limanowa w związku Z ZaporJleJ3n;em,
przeciwciziałaniem izwalczaniem covlD-19", podlegają o81osżeniu na stro.1e |.,]:€ineIcWE 1.105 PL

Limanowa oraz są dostępne do wglądu wgabinecie dyre|(tora. Fakt zapcżnari3 s;ę l pr::ec,;iami
wymienionymi W ust. 1. oraz zobowiązanie do ich stosowania, kaźciy pracownik pot\,/Vierdza \ir,łasr,orę.Zn\/m

podpisem - W formie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Podpisane oświadczenie, o którym mowa w ust. 2.,wlącza się do akt osobowych pracownika,

§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Wszystkjm pracownikóW Z?o - MoS PL Limanowa.

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



,rl .łllÓWEK żałącżnik nr I do żalząc,Ze:,]z rr 4żaża/2a21

'"3'i,f;r'dfrra'r1 
r,iŃowr,l Dyrektora zespołt placóv,,ek oświatowych w Lit a. c _,.,_ .

uL Z, Augusta o

3,i-60o l,imanowe

PROCEDURY BEZPl ECZEŃSTWA 0BOW|AZUJĄCE

W zEsPoLE PLACÓWEK oŚWlAToWYcH - M!ĘDzYszKoLNYlVł ,*Śtł"i Bl(U

sPoRToWYM PoW|ATU LlMANoWs l(| EGo W Ll MAN $tĄ/§J

PoDczAs PRoWADZENl,Ą zAJĘĆ W sĘKcjAcH SPORTOWYCri

W zW!ĄzKU z zAPoBlEGANlEM, PRZEclWDzlAŁANllEM

lzWALczNlEM covlD_19

l. Zasady komunikacji wewnętrznej rodziców i pracowników
1, W ZPo - MoSPL uruchomiono ścieżke szvbkiei komunikacii z rodzicami. Polega ona na ty.r,, Ze trer;er, tub

dyrektor ośrodka w razie złego samopoczucia dziecka niezrvłocznie telefonicżnie kon::<.__e s,ę z
rodzicami lub praWnymi opiekunami dziecka.

2. Pracownicy i trenerzy po skończonej precy zobowiązani są, o ile jest to mcżl]We, c]c r:]eżwlc.Znego

udania się najkrótszą drogą do szatni w celu zmiany odzieźy oraz unikając zgromadzeń : sku:lsk ]lCzi

zachowując bezpieczną odległość wychodzą z pomieszczeń.

ll. Obowiązki pracowników MOS PL
1. Każdy pracownik Mos PL zobowiązany jest:

1) stosować żasady profilaktyki zdrowotnej:

a) regularnego mycia rąk mydłem iwodą lub środkienr dezynfekującym Zg60nie i i.s. U(Cją

zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych;

b) stosować Zasady ochrony podczas kichania i kaszlu (zasłanianie ust podczas kasziu, kicąanie w

zgięty łok!eć);

c) unikać dotykania oczu, nosa i ust;

d) unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

e) Unikania Witania się przez podanie dłoni lub innego rodzaju uściskóW, oojęć;

2) dezynfekować ręce niezwłocznie przy wejściu do budynt<u placówki;

3) informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelklch objawach chcrcao,ń,\/cn ć]:e.i;

4) postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procec ilrarni bezpieczeńst,ła;

5) zachowywać dystans między sobą w każdej przestrzeni MOS PL wynószący 1,5 ff.

2. W pomieszczeniu w którym trener prowadzi zajęcia jest Wyznaczone miejsce, \,! (iól-\riT] rrener

codziennie może zmienić garderobę, w której pruyszedł do pracy na tę w której pracuje. śrudr,ą cdżież

pracownik codziennie po skończonej pracy zabiera do prania,

3. Dyrektor - ( Wicedyrektor d.s. Mos i sssM)
l) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczellstuja dzieci w placcw;e.

2) kontaktuje się z rodzicami/ opiekunami prawnymi - telefonicznie, w plzypadku s:!,]3rdzenia

podejrzenia choroby u ich dziecka;



3) informuje organ prowadzący o zaistni€niu pode,jrzenia choroby u dziecka bądź pracowli<a;
4) współpracuje ze służbami sanitarnymi;
5) za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowe8o

powiatowe8o inspektora sanitarnego, może zawiesić za.jęcia na czas oznacżony, jeżeii Ze Względu na

aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci;
6) zgoda i oPinia, o których mowa powyżej, mogą być wyclane dyrektorowi ustr1!e Le]:]]1o -..cz,-.le, za

Pomocą Środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączr:os:i, wtakim
przypadku treŚĆ zgody lub opinii dyrektor utrwala W formie protokołu, notatl(i, aclnoiacii );s w inny
sposób;

7) zawieszenie zajęĆ może dotyczyć grupy lub całego MOS PL w zakresie wszystkich luc poszczegó|nych
zajęć;

8) zawiadamia organ sprawujący nadzór o zawieszeniu zajęc;

9) w sytuacji ograniczenia funkcjonowania ośrodka odpowiada za organizację realiż3ćji la]lai 3ś.odka,
w tym zajęĆ z wykorzystaniem metod itechnik kształcenia na odleglość Iub innego sposobu i.ealizacji
tych zajęć zgodnie że stosownym rozporządzeniem;

l0) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypacek podejrz€nia
zakażenia;

11)informuje rodziców o obowiązujących w placówce t|rocedurach postirj[,$,,erl. ia lł)/f,edek

podejrzenia zakażenia, za pomocą poczty elektronicznej lub w inny obcwiąz,;]ący ,i|, piźedszkolu
sposób.

4. Nauczyciel/lnstruktor:
1) po WejŚciu do sali sprawdza stan czystości pomieszczeń, dopiero po tych czynnościach ncźe na salę

przyjąć dżieci;

2) dba, by dzieci nie gromadziły się w jednym miejscu sali;

3) niezwłocznie po przyjściu dziecka kieruje go do dezynfekcji rąk;

4) WyjaŚnia dzieciom zasady bezpieczeństwa, które obowiąZują W Mos PL, kontynUuje profilakiykę
zdrowotną;

5) dba, by W sali pozostawały urządzenia i zabawki, które łatwo można zdezynfekować;
6) kontaktuje się z rodzicami i innymi pracownikami przy pomocy telefon;, rnaila i innych

komunikatoróW Wg ustaleń W grupie;

7) W trakcie pracy może stosować środki ochrony osobi§te. tj. rnaseczki bądź piuyibica ClaZ:. ,al^j,__N,;

8) sprawuje kontrolę nad tym, aby dzieci nie przynosiły na zajęcia swojego sprzętu
9) jeżeli u dziecka stwierdzona zostanie podwyższona temperatura (od 37,5 cc) iub będzle ono

przejawiać niepokojące objawy chorobowe nauczyciel odizolowuje dziecko w sali, wydzieii mu

miejsce i zapewni minimum dwumetrowy odstęp od innych osób, niezwlocznie pcwiadomi o tym
fakcie rodziców w celu pilnego odebrania dziecka.



ZpSpi-:,Ł F,LAOoWEK
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Zalączn|k nr 2 do 7a,ząlze|,|a :,r 2l2c2o/2c2l
Dyrektora Zespołu Placówek ośWiatowych W Lirnen3!V;j

ZASADY BEZP|ECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW ORGANIZOWANYCH P,RZIZ ZPO
Mos PL LIMANoWA W MMACH WsPóŁzAWoDNlcTWA SPoRTOW§G§ s;KÓŁ

Największym sprzymierzeńcem w walce z Wirusem COVID-19 |est, poza odpornościa organlzmu,
Przestrzeganie zasad hi8ienY i zasady dystansu społecznego. Poniższe zalecenia zosta{y opraco,,o.,ale .,v celu
zmniejszenia rYZYka ZakaŻenia dzieci i młodzieźy, a także osób dorosłych podc.rs potytu :a zawodach
i uwzględniają aktualne zalecenia Głównego lnspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, iMinist.a RożWOju,
Ministra Edukacji Narodowej, Ministra sportU.
Procedury bezpieczeństwa w trakcie zawodów 5portowych:

1. Wejście na obiekt
a) wejście na obiekt sportowy jest możliwe wyłącznie za zgodą administratora olrie(tu.
b) Na obiekcie sPortowYm należy przestrz€8ać wymogów określonych przez adminisIraioia oj]iektu.c) Wejście na obiekt sportowyjest ograniczone za pomocą strefowania.
d) WszYstkie osoby wchodzące na obiekt spońowy muszą mieć założone maselzki iLrb prż\łoice,

zakrywające nos iusta.
e) WszYstkie osobY wchodzące na obiekt sportowy (uczniowie, opiekunowie, sęczlou;ie, obsługa

techniczna i medYczna) muszą przekazać organiżato rov,;i uawodów oświacicierrte rlot, ochrony
zdrowia w stanie ePidemii (zat. nr 1do niniejszych zasad). Organizator przechcwule ośił]acjczenia
przez okres min. 30 dni.

f) Przy wejściu na obiekt ijego opuszczeniu każda z osób musi zdezynfekować ręce,
g) Do kolejnej konkurencji / meczu zawodnicy mogą być wyprowadzeni tyikc jeśli poprzednia

konkurencja lub mecz się zakończył, zawodnicy opuścili miejsce jej rozgry,1,/ap;3 ć stanowlskc pracy
zostało zdezynfe kowa ne.

h} Za prżestrzeganie liczby osób znajdujących się na obiekcie odpowiada orgarjiza|ci. trc tł,eryfikac,ii
liczby osób na obiekcie upraWniony jest także zarządca obiektu.

2. osoby znajdujące się na obiekcie podczas zawodów
a} OsobY biorące udział w zawodach (uczniowie, opiekunowie, sędz!owie, obsiuta iechnic]na

i medyczna) muszą byĆ zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwaly
z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lł ckresie 14 cni pfzed
zawodami.

b) Zawody powinny odbywać się bez udżiału publicżności.
c) Maksymalna liczba osób przebywających na obiekcie spcrtowym nie polvinna przekraizac:

o 250 osób - na obiekcie otwartym;
o 150 osób - na obiekcie zamkniętym.

d) Przez całY cżas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odlegtości tłiędzy osobami,
które organizują imprezę oraz w niej uczestniczą.

e) Zawodnicy są zobowiązani do noszenia maseczek lub przyłbicy zasłaniającej usla i nos ,"U każcej chwi|i
Poza sYtuacją rywalizacji (bieg, mecz, oddawanie próby) |ub rozgrzewki. Podczes aktvw,llści flzvcznej
noszenie maseczek jest niewskaza ne.

f) NależY unikać bezpośredniego kontaktu przy powitanju, pożegnaniu craz pcc]ż,ę^owa i.]lu
Za ryWalizację, a także podczas ceremonii dekoracji.

g) Po zakończeniu konkurencji/ meczu zawodnicy powinni niezwłocznie opuścić miejsce rozgrywek.



h) Między konkurencjami / meczami na tym samym obiekcie sportowym mi]s] ,,3jiąpi. m.n.
15 minutowa przerwa.

i) Praca sędziów w ramach komisji powinna zakładać Utrżymanie Wymaganego dystansLr.j) za logistykę wśród sędziów na zawodach odpowiada sędzia główny zawociów. Jest on zobcwiążany
do przekazania zasad bezpieczeństwa Wszystkim sędziom na odprawie sędziowskiej izobclviązać do
i.h przestrzegania.

k) Wszystkie osoby przebywające na obiekcie sportov/yi-fl ,T uszą używać mase.ze(
zakrywających usta inos. Wyjątek stanowią zawodnicy aktualnie biorącv ucżjal w

Spiker zawodów musi bezwzględnie przestrzegać zasad społecznego dystansU.
Dodatkowo, w rękawiczki ochronne powinny być wyposażone wszystkie, osoby ma.lące jakjkolwiek
kontakt ze sprzętem zawodniczym, stadionowym bądź urządzeniami wykorzystywan vmi przez
zawodników.

3. Przygotowanie miejsc rozgrywania zawodów
a) Organizator kaŻdorazowo musi przygotować obiekt do rozgrywania zawocjów v,l ia,li s!]osjrj, że:o Po zakończonYm meczu, konkursie obsługa techniczna po uprzednim uprżątnięciu stanowiska

przez sędziów, powinna dokonać dezynfekcji miejsca rozgrywania zawodów (np. plzv użyciu
mopa, który został wypłukany w płynie do dezynfekcji); ' '

o powinny być rożstawione płyny do dezynfekcji w stojakach w wyżnaczonvch punktach oraz
w miejscach dodatkowYch jak: Wejścia na obiekt craz wyjścia, miejscu rozg,-;,iLlaj-,ia i(cil(ui€rcji,
biurze zawodów czy miejscu weryfikacji sprzętu spo,-towego;

. toa|ety należy dezynfekować nie rzadziej niż raz na godzinę;
o nie zaleca się korzystania z szatni na obiekcie sportowym;

sędziowie prowadzący zawody bezpośrednio na obiekcie sportowym.
l)

m)

o krzesełka/m iejsca dla zawodników powinny być wyznaczone tak,
odległość min. 1,5m;

4. sprzęt spońowy

aby zachować mięozv nimi

a) organizator zawodów zapewnia wyłącznie sprzęt niezbędny do przeprowaczer:a za.l;c;óv,l
meczoWe, sprzęt do rzutóW, lotki, piłeCżki tenisowe, sza.hoWnice itp.).

b) Uczestnicy przywoŻą ze sobą i korzystają ze sprzętu osobistego (rakietki dO l,aoirintł],,a. ra,<ietki do
tenisa stołowego, kije do unihokeja, itp.).

c) każdy zespół powinien mieć min. 2 komplety koszulek (w grach zespołowych), tak abv nie było
koniecznoŚci korzYstania Z narżutek. Każdy ubiór osobisty może być wykorzystvwany wvłącznte plzez
1osobę.

d) RÓWnieŻ w miarę możliwości drużyny we własnym zaklesie powinny korzvst3ć ź v,?iasivc; oiieK do
rozgrzewki, pałeczek sztafetoWych, numeróW startoW,y'cn.

5. Zasady ogólne dla uczestników imprez sportowych
a) Jeśli kaszlesz, kichasz, wycierasz nos, używaj jednorazowych chusteczek, a po.:err, o0 raZU

wyrzucaj.
b) Jeśli kichasz, zasłoń usta jednorazową chusteczką lub przedramieniem, a nie dłonią.
c) N ie dotykaj twarzy, a zwłaszcza ust i nosa.
d) W miarę moŻliwoŚci włączniki światta, klamki itp. naciskaj łokciem lub kostką zgiętego oalca
e) Unikaj dotykania elementów infrastrUktury publicznej - barierek, prz,,/cis{ó,ł siolj, gi.]7i<óV.J

Je

przejściach dla pieszych itp.,
Nie zwilżaj palców, by przewrócić kartkę lub otworzyć plastikową torebkę.
ReBularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy.
Nie kładź telefonu na ogólnodostępnych ławkach, stołach i nie korzystaj z niego pocjczas jedżenia,
Nie jedż niczego bez umycia lub zdezynfekowania rąk, czyli np, ,,na mieście" nie rozpakowuj §atonike
czy inrego jedzenia, żeby je zjeść.
Z jednej butelki napoju może korzystać tylko jedna osoba. N,€ dziel się z inny i jeożenierrl 3t1 p!ciem
Natychmiast poinformuj swojego opiekuna, jeśli zauważvsz u siebie ja(ićs r,ieLe](c-.ą.e coja,ły
zdroWotne (złe samopoczucie, kaszel, katar, duszności).

UWAGA! PowYŻsze zasody mogq różnić się w stosunku do wytycznych dlo powiatów przysorzqcikovlanych do
obszaru czerwonego i żółtego.

l:icź przł-łbic
]3,,]Von3ch oraż

t p llK,

f)

8)
h)

i)

j)

k)



Organizacja zawodÓW odbYWOĆ się będzie zgodnie z bieżqcymi Rozporzqdzeniami Rady Ministróul w sprawie
ustonowienio określonych ograniczeń, nakazów i zakazów vł zwiqzku z wystqpieniefi łanu epidemii.
lnterpretacja regulaminu należy do organizdtorów, kwestie sporne rożstrzyga orgdnizatar,
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Załącznik nr 3 do Zarzącizenia r,l żl2c2a/ża21
Dyrektora Zespołu Placówek ośWiatowych w Linianolł;e,j

Oświadczenie uczestnika zawodów ZPO MOS PL Linrano,v,,a

lmię i nazwisko uczestnika:

Adres za mieszka n ia/pobytu:

Telefon kontaktoWy uczestnika:

Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających na terenach cbiekióW spCrtowvch,

świadomy niebezpieczeństwa związanego z trwającym stanem epidemii spowodowanej prżez włrusa SARS,

cov-z i rozprzestrzeniania się choroby zakaźne,i u ludzi, wywcjanej tym Wiruseri,], Z.laże!,. i/,/Viaźają..hęć
UczestniCZenia w zawodach sportowych organizowa nych/wsoółc rganizowa nych Frzal Zespó, P,acówek

oświatowych MoS PL Limanowa isZS zwanym dalej ,,SZS" W....-...................... cś+iiacc:arn:

1. Czy w ciąBu ostatnich 14 dni była Pani / był Pan za granicą? ! TAK : lltĘ

Jeżeli zaznaczyla Pani fzaznaczył Pan odpowiedź TAK, to proszę wskazać:

Miejsce wyja7du (kraj): .................... . Jak długo t,rval o,,t-y, ,,d elón;.r
(liczba dni):.,.......Data poWrotu zza granicy: .....,.,.......

z. CzY ma Pani / Pan jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechc,1,1ycn ze sz:::gJinyrr,

uwzględnieniem takich objawów jak kaszel, duszność oraz gorączka? ! TAK !] hlaF

Jeżeli Zaznaczyła Pani /zaznaczYl Pan odpowiedź TAK, to proszę wskazać występujące objawy:

3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani / miał Pan kontakt z kimś, k:o jesi

zdiagnoZoWany jako przypadek zakażenia Wirusem sARS-coV-2? l TAK

Jeżeli Zaznaczyła Pani /zaznaczył Pan odpowiedź TAK, to prosżę wskazać, czy była Pani

poddany testowi na obecność wirusa SARS-CoV,Z i jaki jesi

pooejizeuvany:ub

l it,E

poiciana 1' bv; Pan
jego wynik:

4. czy zdiaBnozowano u Pani/ Pana przypadek zakaźenia Wirusem SARS_CoV_2? ! TAK l] łt:E

5. czy przebywa Pani / Pan na obowiązkowej kwarantannie, o k,tórej mowa w przepisac| t/",ycan\,.h na

podstawie art.34 ust.5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczeniL] zakaŻeń ]cnorób

zakaźnych u ludzi (Dz. U.z2oL9 r. poz.1239, ż poźn. zm.J? tr TAK l] NiE

1. Wyrażam zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz ryBOrcm sanitainym

obowiązującym na terenie obiektu sportowe8o mającym na ceiu uapobieżenie rozprzestrzenia.lia Się WirLsa

SARS-cov-2;
2. Wyrażam zgodę na nadzór przestrzegania przeze mnie zasai i rygorów, o których ro,wa

W pkt 1przez Ministerstwo Zdrowia i,,SZS";

3. Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez ,,SZS" mających na cei,,t maxsyrnalne

ograniczenie ryzyka zakaźenia Wirusem sARs-cov-2, ryzyko to nadal istnieje;



4. Przyjrnuję do wiadomości, że konsekwencją naruszania lub łiep.-zestrzegania zasac;
i rYgorów okreŚlonych w pkt 1 i 2 może być usunięcie z obsza;"u obiektu, na który,i, or-g"1;;;,,ru,,. 5,u

zawody.

(data ] podpis uczestnika, Vr' prżypadku osoby niepeł.oIetr,ej §coi ] ;!]ek!i? p].a./,,nego)



tffiĘlł{*ffifr
34-6oo Limanow§

Załącznik nr 4 do Zaftąazefije .|,2i2a20/202I
Dyrektora Zespołu Placówek Oświa towyr i,;.]]enc\,vej ,

OŚWIADCZENlE

OŚwiadczam, że zapoznalem/am się z ,,Procedurami bezpieczeństwa cao,,_,łiązl ,,r,i v; Zpo
Międzyszkolnym ośrodku Sportowym Powiatu Limanowskiego W Lim3nóWej ż.,łiąZku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem covlD-19" i zobowiązuję się do ich ]est!.zegania
w całości.

podpis pracavłnikc



zESP*Ł ],'],,,1, i,,1jwEK
0śWIATOWYOIł,w LIMANOWIJ

ul. Z. Augu§ta 8

84"€00 Limanowa Załącznik nr 5 do ża rządzenie 
"r 

ż/?a2o/2o21
Dyrektora Zespołu Placówek ośWiatowych !v Limanowej

ośWnDczENlE

la/my niżejpodpisani oświadczam/my, że nikt z domownikóW, W okresie ostatnich 14dni;

tr 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:

tru mojego dziecka nie Występują objawy: gorączka, kaszel, uczucie dusznoŚci bądź inne

objawy świadczące o zakażeniu.

*Maściwe zakreślić

pod pisy rodzicóVopiekunów prawnych


