Załącznik nr 4

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA TERENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH
SP 2 W MALBORKU
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie obowiązywania epidemii COVID-19

1.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są do przestrzegania
najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po i przed
zajęciami, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

2.

Na terenie miejsca prowadzenia zajęć wf (sala gimnastyczna, aula) obowiązują ogólne zasady
higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

3.

Przed salą i aulą znajdują się
środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy
dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

4.

Należy wietrzyć salę/aulę po i przed każdymi zajęciami, okna powinny być też otwarte w
trakcie zajęć jeśli jest to możliwe.

5.

Na terenie obiektów sportowych
przeprowadzany jest monitoring codziennych prac
porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w sali gimnastycznej, auli i
szatni, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, włączników.

6.

Przy wejściu do sali, auli umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarnoepidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

7.

W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych (szatnia, wc) wiszą plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.

8.

Na terenie obiektów sportowych stoją pojemniki na rękawiczki jednorazowe i maseczki do ich
wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS:

9.

Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.)
wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

10.

Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniają odpowiednio
zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.

11.

W szatniach przed zajęciami przebywać może tylko jedna klasa, w szatni umieszczony jest
środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni

12.

Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować
dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe

13.

Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na
terenie szkoły,

14.

W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych
zajęciach

15.

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki,
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować

16.

W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na zajęciach wf.

