
Procedura korzystania z Hali sportowej   
w czasie epidemii wirusa SARS-Cov-2 na terenie  Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Bydgoszczy 

 

1. Zakres procedury: 
 

Procedura dotyczy zasad  korzystania z hali sportowej na terenie przy Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Bydgoszczy 
 z w celu zachowania bezpieczeństwa. 
 

2. Opis procedury:. 
 

1. Z uwagi na obowiązujący stan pandemii COVID - 19, zajęcia na hali sportowej odbywają się 
tylko i wyłącznie pod nadzorem trenera, nauczyciela.  

2. Korzystanie z hali sportowej odbywa się na podstawie harmonogramu, określonego przez 
Dyrektora szkoły. 

3. Na hali mogą przebywać uczniowie tylko pod opieką nauczyciela.  
 

4. Przed udostępnieniem hali sportowej wyznaczony pracownik ma obowiązek sprawdzić, czy 
teren  hali jest bezpieczny i  nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników. 

5. Między zakończeniem zajęć a użyciem hali przez kolejnych użytkowników, sala zostaje 
przewietrzona a znajdujące się wyposażenie zdezynfekowane. Przerwa między zmianą 
użytkowników powinna wynosić 15 minut. 
 

6. W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek    
z użytkujących obiekt, niezwłoczna jest izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: 
szpitala lub powiatowej stacji sanepidu, a także Dyrektorowi Szkoły. 

 
7. Korzystanie z hali sportowej wymaga przestrzegania ogólnych obostrzeń obowiązujących 

podczas pandemii COVID - 19 tj.:  
 
 

a) przed wejściem na halę sportową konieczna jest dezynfekcja rąk , jak również po 
zakończeniu zajęć, 

b) wchodząc na halę sportową należy zachować dystans społeczny, 
c) uczniowie korzystają z wyznaczonych szatni, 
d) dezynfekcja wc oraz szatni odbywa się po każdej grupie przebywającej na hali 

sportowej; 
e) jeśli to możliwe zajęcia odbywają się , z zachowaniem wszelkich obowiązujących 

norm w zakresie dystansu społecznego, czyli 1.5 m pomiędzy sobą, 
f) do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na hali sportowej rodziców, 
g) przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć należy myć i dezynfekować, 
h) niezwłoczne informowanie  nauczyciela o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, 

kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo, 
i) po zakończeniu zajęć, rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu, 
j) w sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga winny być umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 
. 



 
 


