
           Załącznik nr 1  

                                                                                                               do Zarządzenia Nr 0200.17.2020 

                                                                                                                           Dyrektora ZSP w Żernicy  

  z dnia 20.05.2020 r. 

 

 

PROCEDURY PRZECIWEPIDEMICZNE OKREŚLAJĄCE FUNKCJONOWANIE BOISKA 

SPORTOWEGO-ORLIK NA TERENIE 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W  ŻERNICY 

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 

r. poz. 792 z późn. zm.) 

 

I Postanowienia ogólne 

1. Procedury określają warunki funkcjonowania oraz zasady korzystania z boiska sportowego- Orlik, 

administrowanego przez  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy. 

II Zakres procedury 

1. Niniejsza procedura dotyczy wyznaczonych pracowników obsługujących boisko sportowe Orlik oraz 

jego użytkowników, w okresie obowiązujących restrykcji w zakresie stanu epidemicznego. 

Pracownicy obsługujący boisko zobowiązani są postępować zgodnie z określonymi zasadami. 

Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać zasad korzystania z boiska sportowego Orlik. 

 

III Zasady korzystania z boiska sportowego Orlik 

1. Boisko Orlik udostępniane jest od dnia 25 maja 2020 roku w następujących godzinach: 

Poniedziałek: 16:30 – 20:00 

Wtorek: 16:30 – 20:00 

Środa: 16:30 – 20:00 

Czwartek: 16:30 – 20:00 

Piątek: 16:30 – 20:00 

2. Limit osób korzystających z boiska w danym momencie wynosi: 14 osób. 

3. Każdy użytkownik zarówno przy wejściu jak i wyjściu zobowiązany jest do dezynfekowania dłoni. 

4. Przed wejściem na boisko, należy zachować bezpieczny dystans społeczny - min. 2 m. 

5. Użytkownicy boiska są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do 
poleceń pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy. 
6. W razie naruszenia powyższych zasad oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią 
koronawirusa, administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu 
obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja. 
7. Korzystający z boiska użytkują wyłącznie osobisty sprzęt treningowy. 
8. Z boiska mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zdrowe, nie przebywające na kwarantannie. 
9.Użytkownicy korzystają z orlika na własną odpowiedzialność – szkoła nie zapewnia opieki podczas 
korzystania z obiektu. 
 
 
 
 
 
 



IV Obsługa boiska sportowego Orlik 
1. Dyrektor wyznacza pracownika, odpowiedzialnego za funkcjonowanie boiska. 
2. Do zadań pracownika odpowiedzialnego za funkcjonowanie boiska należy: 
-  otwieranie i zamykanie boiska w określonych godzinach jego funkcjonowania, 
- umieszczenie dozownika z płynem dezynfekującym przed wejściem na boisko oraz bieżące  

uzupełnianie i kontrolowanie stanu dozownika, 
- weryfikację liczby użytkowników boiska, 
- dezynfekowanie elementów dotykowych boiska, 
- umieszczenie plakatu informującego o zasadach korzystania z Orlika przed wejściem- Załącznik nr 1, 
- informowanie dyrektora o wszelkich nieprawidłowościach. 
 
V Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin ogólny obiektu 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GODZINY FUNKCJONOWANIA 

BOISKA SPORTOWEGO-ORLIK 
 

Poniedziałek 16:30-20:00 

Wtorek 16:30-20:00 

Środa 16:30-20:00 

Czwartek 16:30-20:00 

Piątek 16:30-20:00 
 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA       

Z ORLIKA 
- W DANEJ CHWILI Z ORLIKA MOŻE KORZYSTAĆ MAKS. 14 osób 

- PRZED WEJŚCIEM I PO WYJŚCIU DEZYNFEKCJA RĄK OBOWIĄZKOWA 

- PRZED WEJŚCIEM NA ORLIK NALEŻY ZACHOWAĆ DYSTANS SPOŁECZNY - 2M 

- Z ORLIKA MOGĄ KORZYSTAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZDROWE OSOBY, 

NIEOBJĘTE KWARANTANNĄ 
 

 

WYCIĄG Z PROCEDUR PRZECIWEPIDEMICZNYCH OKREŚLAJĄCYCH FUNKCJONOWANIE BOISKA SPORTOWEGO-ORLIK NA 
TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŻERNICY 
1. Boisko Orlik udostępniane jest w następujących godzinach: 
Poniedziałek:  16:30 – 20:00 
Wtorek:  16:30 – 20:00 
Środa:  16:30 – 20:00 
Czwartek:  16:30 – 20:00 
Piątek:  16:30 – 20:00 
2. Limit osób korzystających z boiska w danym momencie wynosi: 14 osób. 
3. Każdy użytkownik zarówno przy wejściu jak i wyjściu zobowiązany jest do dezynfekowania dłoni. 
4. Przed wejściem na boisko, należy zachować bezpieczny dystans społeczny - min. 2 m. 
5. Użytkownicy boiska są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do poleceń 
pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy. 
6. W razie naruszenia powyższych zasad oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, administrator 
ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie 
wezwana Policja. 
7. Korzystający z boiska użytkują wyłącznie osobisty sprzęt treningowy. 
8. Z boiska mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zdrowe, nie przebywające na kwarantannie. 

 



9. Użytkownicy korzystają z Orlika na własną odpowiedzialność – szkoła nie zapewnia opieki podczas korzystania z 
obiektu.  


