KOMUNIKAT DYREKTORA MOSIR W SIERADZU
W związku z wdrożeniem IV etapu nowej sportowej rzeczywistości na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii DZ. U. 964/2020 (z.p.zm.) oraz na podstawie decyzji Prezydenta Miasta
Sieradza z dnia 08.06.2020 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie miasta
Sieradza publikujemy zestawienie aktualnych zaleceń i procedur obowiązujących na
terenie obiektów MOSiR w Sieradzu.

















Ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu, zgodnie z którymi: podmiot uprawniony
do udostępnienia obiektu ( MOSiR w Sieradzu), organizator wydarzenia sportowego lub
organizator zajęć sportowych:
weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu
sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego (dotyczy
korzystania ze wszystkich obiektów MOSiR w Sieradzu, na podstawie grafika wejść na
obiekty sporządzonego przez pracowników działu sportu,
dopuszcza możliwość korzystania z udostępnionych obiektów MOSiR w Sieradzu przez
osoby indywidualne po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do pracownika działu sportu
(grafik) lub do pracownika ochrony ZOM i odnotowanie wejścia w książce korzystania z
obiektów,
udostępnia i dezynfekuje węzły sanitarne WC,
udostępnia sale sportowe i obiekty zewnętrzne ( boiska),
zapewnia osobom korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki
do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie
korzystających (z wyłączeniem siłowni i sauny, które to obiekty pozostają zamknięte do
odwołania),
nie udostępnia: szatni, przebieralni i pryszniców, które pozostają zamknięte do
odwołania,
nie udostępnia: placów zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznych, małej infrastruktury
zewnętrznej(altany) oraz trybuny, które pozostają zamknięte,
zapewnia 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami
zajęć, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektów,
zaleca korzystającym z udostępnionych obiektów MOSiR zakrywanie ust i nosa podczas
przebywania na obiektach lub zachowania dystansu społecznego min 2 m odległości ( nie
dotyczy aktywności sportowej),
zobowiązuje osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym
oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego do dezynfekcji rąk,
przed wejściem i przed wyjściem na obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe

