
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach

Plewiska, 5 kwietnia 2020 r.

Procedura korzystania z kompleksu sportowego na terenie
 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach

podczas  trwania pandemii.

1. Procedura  obowiązuje  od  7  maja  2020  r.  do  odwołania  i  dotyczy  funkcjonowania
kompleksu sportowego w dni robocze. 

2. W soboty, niedziele oraz święta kompleks sportowy jest nieczynny.

3. W dni robocze kompleks sportowy jest czynny w godzinach 8.30 – 20.00   
wg następującego harmonogramu:

- w okresie od 7 maja do dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, w godzinach 8.30 – 13.00
boisko i bieżnia udostępnione są mieszkańcom Plewisk,

-  w godzinach 13.00 – 17.00 z  boiska  mogą  korzystać  podmioty  zewnętrzne  oraz
instytucje sportowe działające  na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu terminu
z administratorem obiektu,

- w godzinach 17.00 – 20.00 z boiska oraz bieżni mogą korzystać  mieszkańcy Plewisk.

4. Wejście na kompleks sportowy jest możliwy jedynie przez furtkę od strony parkingu
szkolnego.

5. Na  podstawie  wytycznych  Ministerstwa  Sportu  kompleks  sportowy  przy  SP  nr  1
w Plewiskach należy traktować jako jeden obiekt.  W związku z tym na boisku oraz

bieżni może w jednym czasie przebywać w sumie 6 osób + 1 instruktor prowadzący
zajęcia. 

6. Opiekunowie  przyprowadzający  dzieci  na  zajęcia  nie  mogą  przebywać  na  terenie
kompleksu podczas trwania zajęć.

7. Osoby  przed  rozpoczęciem  aktywności  sportowej  na  terenie  kompleksu  sportowego
winny  zdezynfekować  ręce.  Szkoła  w  miarę  swoich  możliwości  udostępni  płyn
dezynfekujący  w  wyznaczonym  miejscu.  Jednak  profilaktycznie  zaleca  się  posiadanie
własnego środka. 

8. Podczas aktywności ruchowej na boisku piłkarskim nie obowiązują zasady zasłaniania
twarzy.  W  pozostałej  części  kompleksu  sportowego  obowiązuje  bezwzględne
stosowanie osłony na twarz wg zaleceń GIS.
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9. Podmioty  zewnętrzne  zobowiązane  są  do  przestrzegania  zasad  sanitarnych  GIS,
wytycznych  Ministerstwa  Zdrowia,  Ministerstwa  Sportu  oraz  Ministerstwa  Edukacji
Narodowej. W sposób szczególny winny zadbać o:
-  dezynfekcję rąk przez uczestników zajęć,
- dezynfekcję wykorzystywanego sprzętu sportowego i urządzeń sportowych,
- zachowania bezpiecznego dystansu społecznego,
-  procedurę  informacyjną  dla  rodziców  i  opiekunów  uczestników   zajęć  w  zakresie
realizacji zajęć sportowych podczas pandemii.

10. Bieżnia sportowa jest  miejscem aktywności  fizycznej  i  z  uwagi  na ograniczoną liczbę
osób nie może być wykorzystywana do rodzinnych spacerów.

11. Osoby  uprawiające  aktywność  fizyczną  są  zobowiązane  do  utrzymania  czystości
i porządku  na  terenie  kompleksu  sportowego,  w  tym  zabrania  ze  sobą  wszelkich
opakowań,  ubrań,  pozostałości  po  produktach  spożywczych,  a  także  przyniesionego
sprzętu sportowego.

12. Rozpoczęcie aktywności sportowej przez kolejne osoby jest poprzedzone dezynfekcją
wejścia na boisko piłkarskie i bramek przez pracownika szkoły. 

13. Dzieci  poniżej  13  roku  życia  mogą  przebywać  na  obiekcie  tylko  pod  opieką  osoby
dorosłej a w przypadku udziału w zajęciach sportowych pod opieką instruktora.

14. W przypadku dużego zainteresowania wśród mieszkańców korzystaniem z kompleksu
sportowego  zostanie  wprowadzone  ograniczenie  czasu  lub  charakteru  aktywności
fizycznej.

15. Niszczenie infrastruktury sportowej, ogrodzenia lub przebywanie na terenie szkolnym
poza godzinami funkcjonowania szkoły jest surowo zabronione.

16. Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna znajdujące się na terenie kompleksu sportowego  
pozostają zamknięte.

17. Administrator  obiektu  nie  gwarantuje  pełnego  bezpieczeństwa  w  odniesieniu
do możliwości  zachorowania  na  COVID-19  lub  inne  choroby   podczas  przebywania
na terenie boiska.

18. W  przypadku  wznowienia  funkcjonowania  szkoły  godziny  udostępnienia  kompleksu
sportowego ulegną zmianie. 

19. Przestrzeganie  powyższych  zasad  będzie  monitorowane  przez  pracownika  szkoły
(tel. 618677537 wew. 31) oraz Straż Gminną (tel. 661434360).


