
  KOMUNIKAT DYREKTORA MOSIR W SIERADZU W SPRAWIE 
PROCEDUR POSTĘPOWANIA I ZASAD TRENINGÓW W CZASIE EPIDEMII - KOMUNIKAT 
OBOWIĄZUJE OD 18 MAJA 2020 - PONIEDZIAŁEK

Otwarcie sal i hal sportowych
Od 18 maja będą udostępnione sale i hale sportowe.  Limity osób, które będą mogły 
jednocześnie korzystać z danego obiektu, zostały dostosowane do ich powierzchni.

Powierzchnia Max. liczba osób korzystających Liczba trenerów
HALA MOSIR UL. SPORTOWA 1
od 301 m² do 800 m² 

            16            + 2

HALA MOSIR UL. ŁOKIETKA 55 
od 801 m² do 1000m²

            24            + 2

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach i halach sportowych będą obowiązywać zasady
podobne jak na obiektach otwartych:
 weryfikacja uczestników, zgłaszanie ilości osób wchodzących na obiekt do zarządcy,
 brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 korzystanie z osobistego sprzętu treningowego i dezynfekcja po jego użyciu,
 obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 szczegółowe wytyczne Polskich Związków Sportowych dotyczące formuły 
prowadzenia zajęć.

 Infrastruktura zewnętrzna o charakterze otwartym
Od 18 maja zostaną także zwiększone limity osób korzystających z infrastruktury 
o charakterze otwartym.
 stadiony sportowe z bieżnią LA – maksymalnie 14 osób + 2 trenerów.
 boisko otwarte – wielofunkcyjne -  maksymalnie 14 osób + 2 trenerów.
 2 boiska do piłki plażowej, maksymalnie 14 osób + 2 trenerów.
 boiska piłkarskie, 
W przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów. 
Jednocześnie będzie możliwość podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie 
części. Wówczas na każdej połowie będzie mogło w tym samym momencie przebywać 16 
osób + 3 trenerów.  Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować 5-cio 
metrową strefę buforową, oddzielającą dwie części tego samego boiska.
Przebywając na obiektach o charakterze otwartym i zamkniętym, należy pamiętać o 
obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: zachowaniu dystansu społecznego, obowiązku 
zasłaniania twarzy ( w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając 
na np. boisku, czy innym obiekcie sportowym nie ma obowiązku zakrywania 
twarzy), weryfikacji uczestników (zgłoszenie do zarządcy liczby osób wchodzących na obiekt), 
dezynfekcji urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, obowiązkowej dezynfekcji rąk dla 
wszystkich wchodzących i opuszczających obiekt czy korzystaniu z osobistego sprzętu 
treningowego i jego dezynfekcji. Nadal nie będzie możliwości korzystania z szatni i węzła 
sanitarnego (poza WC).
W przypadku infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów wodnych – na danej 
jednostce będzie mogło przebywać tyle osób, ile wynosi dopuszczalna liczba (zgodna z 
dokumentacją konkretnej jednostki pływającej).  Wciąż obowiązuje zachowanie dystansu 
społecznego oraz obowiązek zakrywania nosa i ust osób przebywających na przystani 
kajakowej, nie dotyczy zajęć treningowych.


