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ZARZĄDZENIE NR 12/2020 

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MIKOŁOWIE 

z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad  korzystania z Hali Sportowej MOSiR Mikołów 

w związku z pandemią COVID-19 

W  związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, mogącym wywołać chorobę 

COVID-19 

zarządzam co następuje: 

1. Wprowadzam Regulamin Szczególnych Zasad Korzystania z  Hali Sportowej  stanowiący załącznik do 

niniejszego Zarządzenia. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 roku. 
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Załącznik do zarządzenia Nr 12/2020 

DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA  

SPORTU I REKREACJI W MIKOŁOWIE 

z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

 

SZCZEGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ W MIKOŁOWIE 

w związku z pandemią COVID-19  obowiązujące od 01.09.2020 r.  

opracowane w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego 

1. W zajęciach sportowych i wychowania fizycznego oraz współzawodnictwie sportowym (zwane dalej 

zajęciami) może uczestniczyć nie więcej niż 250 osób jednocześnie, z pominięciem osób obsługujących 

wydarzenia. 

2. W zajęciach brać udział mogą tylko osoby, które nie wykazują objawów chorobowych                          

(dotyczy to także prowadzących zajęcia). 

3. Poza obszarem hali sportowej/ sali lustrzanej/ sali gimnastycznej należy zakrywać usta i nos oraz 

zachować zasady dystansu społecznego min. /1,5m/. 

4. Trener/instruktor/wynajmujący oraz nauczyciel ma obowiązek prowadzić imienny wykaz uczestników, 

zawierający datę i godzinę korzystania z obiektu. Odmowa podania danych osobowych jest równoznaczna 

z brakiem możliwości wejścia na teren obiektu. 

5. Trener/instruktor/wynajmujący oraz nauczyciel dezynfekuje udostępniony sprzęt sportowy (należący do 

MOSiR) po każdym użyciu i każdej grupie korzystających. 

6. Podczas realizacji zajęć, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe. 

7. Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar ryzyka przenoszenia zakażeń, w związku z tym zaleca 

się korzystać z niej, tylko kiedy jest to niezbędne. Jeżeli jest to możliwe, uczestnicy zajęć powinni przyjeżdżać 

na halę przebrani, unikając gromadzenia się na terenie obiektu. 

8. Na terenie szatni mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć, trener/instruktor/nauczyciel                         

i kierownik drużyny. 

9. Zaleca się ograniczenie pobytu w obiekcie jedynie do czasu uczestnictwa w zajęciach. 

10. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować swoich 

członków/uczestników i ich opiekunów/trenerów/nauczycieli o trybie organizacji zajęć ze szczególnym 

wskazaniem godzin i miejsc realizacji zajęć, miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się  oraz zasad 

udostępnienia i korzystania z obiektu. 

11. Pracownik hali sportowej każdorazowo weryfikuje liczbę osób tam przebywających. 

12. Osoby wchodzące i opuszczające teren hali sportowej obowiązuje dezynfekcja rąk. 

13. Podczas zajęć publiczność może zajmować nie więcej niż 50% miejsc dla niej przewidzianych, 

wg poniższych zasad: 

a) co drugie miejsce na widowni, 

b) w rzędach naprzemiennie, 

c) w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości  1,5 metra, 

d) zakrywać usta i nos do czasu zajęcia miejsca siedzącego oraz podczas poruszania się po obiekcie. 

14. Osobom, które nie stosują się do zaleceń, pracownik hali sportowej ma prawo zakazać wstępu na boisko 

lub nakazać opuszczenie boiska i budynku. 

15. MOSiR zapewnia: 
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a) płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu i wyjściu z hali sportowej, 

b) instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach toalet, 

c) dezynfekcję szatni, toalet i urządzeń sportowych, 

d) płyn do dezynfekcji sprzętu sportowego, 

e) 15 minutowe odstępy między grupami korzystającymi z hali sportowej lub w inny sposób ogranicza kontakt 

pomiędzy grupami korzystających. 

16. W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek                 

z uczestników lub kibiców, niezbędna jest niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: 

szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego 

wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji). 

17. Szczególne zasady korzystania z hali sportowej będą na bieżąco aktualizowane, po każdej zmianie 

obowiązujących przepisów prawa powszechnego. 


