
Procedury obowiązujące podczas korzystania z obiektów  

Obornickiego Centrum Sportu w  Obornikach                                       

od 1 września 2020 roku do odwołania. 

      

1. Niniejsze procedury mają na celu ochronę zdrowia, życia, ograniczenie ryzyka zakażenia 

koronawirusem pracowników, innych osób korzystających oraz przebywających  na  

obiektach Obornickiego Centrum Sporu.   

2. Obiekty  Obornickiego Centrum Sportu czynne są w godzinach ustalonych przez 

administratora, poza nimi obecność na obiekcie jest zabroniona.  

3. Szkoły oraz kluby sportowe korzystają z obiektów Obornickiego Centrum Sportu  według 

wcześniej ustalonego harmonogramu, pozostałe osoby i instytucje w godzinach otwarcia 

obiektów lub po wcześniejszej rezerwacji za zgodą administratora. 

4. Osoby uczestniczące w  zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych oraz korzystające 

z obiektu sportowego, po przybyciu na obiekt zobowiązane są  do  dezynfekcji rąk wchodząc   

i opuszczając obiekt. 

5. W zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym  

z wyłączeniem kortów tenisowych  uczestniczyć może nie więcej niż 250 uczestników 

jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. 

6. Z kortów tenisowych można korzystać 4 osoby + trener na jeden kort 

7. Pracownik  Obornickiego Centrum Sportu, przedstawiciel klubu sportowego, organizator 

wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych:  

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w treningu lub wydarzeniu sportowym, 

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne, pomieszczenia biurowe, pokój nauczycieli 

wychowania fizycznego, 

c) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie 

korzystających, 

d)  zapewnia 15 min odstępy między  grupami lub w inny sposób ogranicza kontakt. 

e) w miarę możliwości wietrzy pomieszczenia i ciągi komunikacyjne, 

f) w trakcie zajęć należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom przedstawiciela 

administratora obiektu, szczególnie w kwestiach sanitarnych,  

g) sprawdza na bieżąco dyspensery z płynem dezynfekującym, 

h)  prowadzi dziennik dezynfekcji . 

8. Na terenie  obiektów widz jest zobowiązany realizować obowiązek zakrywania ust i nosa do 

czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów. 

9. Przed rozpoczęciem zajęć, trener/opiekun grupy zobowiązany jest do potwierdzenia 

przybycia u pracownika obiektu.  

10. Trener zobowiązany jest do ścisłej ewidencji zawodników trenujących w poszczególnych 

terminach  

11. Na obiektach Obornickiego Centrum Sportu podczas wydarzeń sportowych może zostać 

udostępnione nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. 

12. Na terenie  obiektów widz jest zobowiązany realizować obowiązek zakrywania ust i nosa do 

czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów. 



13. Zasiadając na trybunach przy braku wyznaczonych miejsc widz zobowiązany jest do 

zachowania  1,5m odległości od innego widza , a w przypadku wyznaczonych miejsc co drugie 

miejsce w rzędach na przemiennie (nie dotyczy to widza który uczestniczy w wydarzeniu 

sportowym z dzieckiem poniżej 13 roku życia, widza z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

widza z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, widza z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz widza który ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się 

samodzielnie). 

14. Każdy pracownik,  użytkownik obiektu oraz każda osoba przebywająca na terenie obiektu 

sportowego Obornickiego Centrum Sportu  ma obowiązek codziennej i bieżącej 

samoobserwacji w zakresie następujących objawów: 

a) gorączka, 

b) suchy kaszel, 

c) zmęczenie, 

d) bóle mięśniowe, 

e) ból gardła, 

f) biegunka, 

g) zapalenie spojówek, 

h) ból głowy, 

i) utrata smaku lub węchu, 

j) wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp, 

k) trudności w oddychaniu lub duszności, 

l) ból lub ucisk w klatce piersiowej, 

m) utrata mowy lub zdolności ruchowych, 

n)  inne niepokojące objawy  

W przypadku zaobserwowania u siebie wyżej wymienionych objawów przed wydarzeniem 

należy powstrzymać się od udziału. Jeśli jednak zaobserwujemy u siebie objawy podczas 

wydarzenia sportowego lub innego należy niezwłocznie poinformować organizatora oraz 

odpowiednie służby sanitarne. 

15. Organizator wydarzenia sportowego lub innego zobowiązany jest do kontroli temperatury 

kibiców wchodzących na halę sportową, a w przypadku temperatury równej lub 

przekraczającej 37,2  odmówić wstępu. 

16. Obornickie Centrum Sportu jako administrator obiektów nie ponosi odpowiedzialności za 

naruszenie procedur i innych przepisów lub wytycznych powszechnie obowiązujących             

w zakresie pandemii koronawirusa przez korzystających z obiektów 

 

 

 

 

 

 


