
Szkola Fr;dstava*wa Nr 23
im. Edwarda Szymahskiego
02-053 Warszawa, ul Mikolaja Reja 1

tel. lf ax'. 22 825-09-38, PKD 25202

korzystania z boisk przyszkolnym w okresie czasowego zawieszenia
funkcjonowania plac6wek oSwiatowych.

I. Postanowienia og6lne.

I ' Od 1 8 maja 2020r. udostgpnione zostan4 boisko przyszkolne w Szkole podstawowej nr
23' In. E. Szymanskiego w Warszawie zgodnie z niniejszym regulaminem.

2' Pierwszehstwo w korzystaniu z udostgpnionego boiska wielofunkcyjnego rnaj4

uczniowie przebywaj4cy pod opiek4 wychowawcow szkoly.

3' Ka2dy korzystaj4cy zo6owi4zanv jest do zapoznania sig z niniejszym regulaminem i

Scislym przestrzeganiem j ego zapis6w.

4. Do regulaminu dol4czone zostaj4:

- Zal4cznlk nrl - rejestr os6b korzystaj4cych z boiska dostgpny u pracownika obslusi
szkoly

- Zal1czniknr 2 - harmonogram dezynfekcji.

II' obowi4zuj4ce zasady bezpieczeristwa podczas korzystania z udostgpnionego boiska
przyszkolnego:

1. Zachowaniedystansu spolecznego.

2. Na obiekcie boiska zainstalowany jest dozownik zplynemdo dezynfekcji r4k.

3. obowi4zuje zasada zasranianiatwarzy zgodnie z wytycznymi GIS.

4' Stosuje siQ ograniczanie Iiczby os6b przebywaj4cych jednoczesnie na boisku:
maksymalnie do l4 os6b (plus 2 trener6w, w przypadku grupy zorganizowanej).

5' Przed wejSciem na boisko odbywa sig proces weryfikacji os6b przez pracownika
szkoly. W przypadku przekroczenia okreSlonego limitu, mo2liwe iest
niedopuszczenie do korzystania z obiektu.

6' Zobowi4zuje sig osoby przebywaj4ce na boisku do korzystanie z koszy na srnieci
zgodnie z ich oznakowaniem.

1' Brak mozliwoSci korzystania przez osoby przebywaj4ce na boisku z szatni i wezla
sanitarnego w budynku szkoly.

8' Dezynfekcja urz4dzeh spoftowych odbywa sig nie rzadziej niz co drug4 grupg.
9- obowi4zkowa dezynfekcja r4k dra wchodz4cych i opuszczai4cych boisko.
10' Dopuszcza sig tylko i wyl4cznie korzystanie z osobistego sprzgtu treningowego.

III' Dodatkowe zasady bezpieczerisfwa podczas korzystania z boiska przyszkolnego:
l. Tylko zdrowe osoby mog4 korzysta6 z udostgpnionego boisk.

2' osoba korzystaj4ca z udostgpnionego boiska nie moze swobodnie przemieszcza6 sie po
pozostalym terenie przyszkol nym.

3' Rejestr wej6(' (zalTczrik nr I ) prowadzi wynlaczony przez dyrektora pracowlik szkoty.



4. Pracownik nadzoruj4cy jest uprawniony do niewpuszczenia na teren przyszkolny os6b z

wytainymi oznakami choroby jak uporczywy kaszel, zle samopoczucie, trudnoSci w

oddychaniu.

Grupy zorganizowane (kluby sportowe):

I' Uczestnicy i Trener po zakohczeniu zajE(, zobowi4zani s4 do niezwlocznego opuszczenia

terenu szkoly.

2. Za przestrzeganie zasad dotycz1cycl'r bezpieczefistwa oraz za poinformowanie

uczestnik6w o niniejszych zasadach odpowiada trener.

3' Udostgpnianie boiska odbywa sig na podstawie wczeSniejszej rezerwacji zgloszonej

telefonicznie Iub mailowo w godzinach 9.00-15.00 z jednodniowym wyprzedzeniem.

4. Uczestnicy zajg6 wchodz,4 na teren przyszkolny wyl4cznie w obecnoSci trenera i w jego

obecnoSci opuszczaj4 teren.

5. Osoba nadzoruj4ca nie wpuszcza na teren przyszkolrry przypadkowych os6b, nie

korzystaj4cych z boiska.

Postanowienie koficowe

l. Niniejszy regulamin zostaje zamieszczony na stronie internetowej szkoty oraz przy

wejSciu na boisko.

2. Pracownik szkoty - osoba nadzoruj4ca lna prawo wyprosi6 osoby, kt6re nie stosuj4 sig do

n in iejszego regulam inu.

3. W przypadku niezastosowania sig do niniejszego regulaminu pracownik szkoly jest

zobow i4zany do n iezwloczne go zglo szenia i ncydentu po I icj i.

4. Wazne teleforry alarmowe:

Wojew6dztwa Stacja Sanitario Epiderniologiczna w Warszawie (te1.226203719 wew.500:

502l7t t7l)
Infolinia NFZ tel. 800 190 590

Pow iatowa Stacj a San itarno-Epidem i o logi czna (tel.606 I 0 g 040)

IV.

V.


