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Zmiany w funkcjonowaniu hali widowiskowo – sportowej 

w Nowogrodzie Bobrzańskim w czasie stanu epidemii. 

 

 
1. Obowiązuje zakaz wstępu osobom przebywającym na kwarantannie lub izolacji. 

2. Prawo wstępu mają wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

3. Jeżeli w trakcie zajęć sportowych osoba  przejawia niepokojące objawy choroby 

odizolowuje się ją od innych osób w odrębnym pomieszczeniu powiadamiając 

odpowiednie służby, a w przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo niezwłocznie 

powiadamia się rodziców (opiekunów prawnych). 

4. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa, w szczególności przy pomocy masek , maseczek, 

przyłbic, odzieży lub jej części. Obowiązek ten nie dotyczy uczestników zajęć                  

i trenerów tylko i wyłącznie w czasie ich trwania. 

5. Szatnie oraz węzły sanitarne (poza WC) są nieczynne. 

6. Wymaga się, aby uczestnicy i trenerzy przychodzili na zajęcia już przebrani                  

w odpowiedni strój sportowy. Zmiana obuwia przed wejściem na halę obowiązkowa. 

7. Likwiduje się możliwość dzielenia hali na sektory, w tym samym czasie na hali może 

przebywać tylko i wyłącznie jedna grupa ćwiczeniowa. 

8. Grupa ćwiczeniowa może liczyć max. 32 osoby plus 3 trenerów. 

9. Pracowników obsługi technicznej hali i administracji nie wlicza się do ogólnej liczby 

korzystających wskazanych w pkt. 8. 

10. Zarządca obiektu nie udostępnia uczestnikom trybun, drabinek gimnastycznych oraz 

drobnego sprzętu sportowego typu: piłki, rakiety do badmintona, rakiety do tenisa 

stołowego, przybory gimnastyczne, przybory rehabilitacyjne i inne. 

11. Każdy uczestnik i trener przed wejściem  i przy wyjściu zobowiązany jest do 

dezynfekcji rąk. 

12. W trakcie zajęć za zgodą zarządcy obiektu dozwolone jest korzystanie z własnego   

sprzętu sportowego, który nie spowoduje uszkodzeń elementów hali. 

12. Zarządca hali weryfikuje liczbę osób korzystających z hali i sprzętu sportowego. 

13. W celu wyeliminowania kontaktu pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami 

ćwiczeniowymi wyznacza się czas 15 min. przerwy pomiędzy zakończeniem ćwiczeń 

jednej, a rozpoczęciem ćwiczeń następnej grupy ćwiczeniowej. Wejście i wyjście           

na halę odbywać się będą niezależnymi ciągami komunikacyjnymi. 

14. Wejście na halę jest możliwe na 5 min. przed rozpoczęciem zajęć. 

15. Uczestnicy i trenerzy po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego 

opuszczenia hali w celu uniknięcia gromadzenia się osób. 

16. Dezynfekcji wszystkich urządzeń, sprzętu i przedmiotów wyposażenia hali mających 

bezpośredni kontakt z użytkownikami przeprowadza się po każdej grupie 

ćwiczeniowej. 



17. Na halę mogą wejść tylko i wyłącznie osoby wchodzące w skład grupy ćwiczeniowej i 

trenerzy. Rodzice przyprowadzający dzieci na zajęcia i odbierający po zajęciach nie 

wchodzą na halę. Dziecko jest odbierane i przekazywane po zajęciach przez trenera. 

18. Zarządca zobowiązuje uczestników i trenerów do zachowania bezpiecznego dystansu 

społecznego 2 metrów. 

19. Kierownik grupy ćwiczeniowej (trener) zobowiązany jest do prowadzenia imiennego 

wykazu uczestników zajęć wraz z adresami zamieszkania, a w przypadku osób 

niepełnoletnich dodatkowo numerami telefonów do rodziców (opiekunów prawnych). 

20. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany poinformować 

swoich członków i ich opiekunów o trybie organizacji zajęć zawartych w niniejszym 

dokumencie. 

21. Uczestnicy zajęć, ich opiekunowie i trenerzy nie przestrzegający zasad określonych w 

niniejszym dokumencie podlegają natychmiastowemu wydaleniu z hali. W przypadku 

niezastosowania się do nakazu opuszczenia hali pracownik hali zgłosi ten incydent 

policji. 

22. Hala wznawia działalność od dnia 25.05.2020r. 
 


