II etap odmrażanie sportu – MOSiR w Sieradzu
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020
r. Poz. 792), od 4 maja br. możliwe jest korzystanie z niektórych obiektów infrastruktury sportowej
należącej do MOSiR w Sieradzu.
Możliwość podjęcia poniższej działalności została uwarunkowana spełnieniem szeregu wymogów
o charakterze sanitarnym, dostępnych w procedurach i zasadach postępowania w czasie pandemii
COVID – 19.
Niespełnianie wymogów, skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z obiektu w okresie stanu
epidemii.
Zachowanie bezpieczeństwa na terenie obiektów i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii
ma charakter priorytetowy.
W okresie stanu epidemii od 4 maja 2020 roku możliwość korzystania ze sportowych obiektów
zewnętrznych MOSiR w Sieradzu następuje po uprzednim ustaleniu z działem sportu pod nr tel.
(43) 822 38 82 w godz. 8:00 – 15:00.
ZESPÓŁ SPORTOWO – REKREACYJNY PRZY UL. SPORTOWEJ 1
bieżnia lekkoatletyczna, boiska piłkarskie, boiska do siatkówki plażowej, boisko wielofunkcyjne.
poniedziałek – niedziela godz. 08:00 – 21.00
W tym samym czasie z poszczególnych obiektów może korzystać max. 6 osób (plus trener) !!!
PRZYSTAŃ KAJAKOWA UL. PORTOWA 2
poniedziałek – sobota godz. 16:00 – 18.30
W tym samym czasie z obiektu może korzystać max. 6 osób (plus trener) !!!
KORTY TENISOWE I UL. SPORTOWA 1
obowiązek telefonicznej rezerwacji kortów tel. 601 559 152
poniedziałek – piątek godz. :12.00 – 20:00,
sobota – 10.00 – 18.00
niedziela – 08.00 – 16.00
W tym samym czasie z jednego kortu mogą korzystać max. 4 osoby !!!
W tym samym czasie ze ścianki tenisowej mogą korzystać max. 2 osoby !!!

Obowiązują procedury i zasady postępowania w czasie trwania pandemii Covid-19 zamieszczone
w Ustawie z dnia 02 marca 2020 r. oraz w rozporządzeniach Rady Ministrów i Ministra Zdrowia, jak
również w wytycznych i rekomendacjach Ministerstwa Sportu i poszczególnych związków sportowych.
Niespełnianie wymogów i zaleceń, skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z obiektów
w okresie stanu epidemii. Zachowanie bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych oraz na
terenie Ośrodka i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii ma charakter priorytetowy.
- wstęp na obiekty płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem
- weryfikacja uczestników - obowiązek zgłoszenia do zarządcy ilości osób wchodzących na obiekt
- obowiązek dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt
- obowiązek zachowania dystansu społecznego
- obowiązek ograniczenia liczby osób mogących jednorazowo korzystać z kortu – nie więcej niż 4
osoby oraz z pozostałych obiektów nie więcej niż 6 osób (plus trener)
- zapewnienie odstępu między grupami/osobami korzystającymi z obiektów, 15-minutowy bufor
pomiędzy zajęciami/rezerwacjami
- brak możliwości korzystania z szatni, natrysków i węzła sanitarnego (poza toaletą, WC)
- rekomendowane jest przyjście na obiekt w stroju sportowym (szatnie zamknięte)
- korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu sportowego
- obowiązek zasłaniania twarzy do momentu dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając
na terenie obiektów sportowych/boiskach podczas zajęć treningowych nie ma obowiązku zakrywania
twarzy
- po zakończeniu zajęć rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się)
- do odwołania rekomendowany jest zakaz przebywania na obiektach sportowych rodziców
zawodników
odbywających trening – ze względu konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym
samym czasie na obiektach sportowych
- dezynfekcja urządzeń i pomieszczeń ( WC) z których korzystali uczestnicy zajęć
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MOSiR Sieradz

