
ZASADY  KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO I PLACU ZABAW  

 W CZASIE TRWAJĄCEJ EPIDEMII KORONAWIRUSA 

opracowano na podstawie § 8 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792) : 

1. Kompleks boisk szkolnych SP nr 247, Wrzeciono 9, dostępny jest od 25 maja 2020 r. 
tylko: 

    -  dla uczniów szkoły, 

    -  do zajęć lekcyjnych pod ścisłym nadzorem nauczyciela z zachowaniem reżimu 
sanitarnego, 

   - dla społeczności lokalnej w godzinach 17.30-20.00 w dni powszednie. 
 
2. Z placu zabaw mogą korzystać dzieci ze szkoły wyłącznie pod nadzorem opiekunów. Plac 
zabaw dla społeczności lokalnej pozostaje zamknięty. 
 
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na boisku może jednocześnie przebywać 
maksymalnie 14 graczy + 2 trenerów. 
  
4. Korzystający z boiska obowiązani są do:  
       a)  zachowanie bezpiecznego dystansu interpersonalnego - minimum 2 metry. Nie zaleca 
się przeprowadzania ćwiczeń i treningów w dyscyplinach wymuszających bezpośredni kontakt 
zawodników, 
     b) stosowania powszechnie akceptowanych środków ochrony i 
zasłaniania twarzy aż do momentu wejścia na boisko,  
     c) dezynfekowania rąk przed wejściem na boisko i po jego opuszczeniu, korzystając z 
ogólnodostępnego dozownika płynów dezynfekcyjnych na bazie alkoholu izopropylowego z 
dodatkiem gliceryny, 
      d) wszystkie osoby przebywające na terenie boisk przyszkolnych mają obowiązek 
zakrywania ust i nosa, w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki 
albo przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy uczestników i trenerów kiedy znajdują się na 
wyznaczonym polu do gry danego boiska podczas zajęć. 
 
5. Osoby odpowiedzialne za porządek i czystość zapewniają swobodny dostęp do 
środków dezynfekcyjnych i przeprowadzają najczęściej, jak to jest możliwe, dezynfekcję 
sprzętu sportowego, placu zabaw i furtek. 
 
6. Jeżeli nie można w sposób wystarczający zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na 
boisku lub szkolnym placu zabaw, zostaną oznaczone taśmą i odpowiednio zabezpieczone 
przed używaniem. 
 
7. Korzystający z boisk sportowych i placu zabaw obowiązani są do przestrzegania zasad 
postępowania w czasie zagrożenia koronawirusem oraz respektowania poleceń i próśb 
osób nadzorujących korzystanie z boisk sportowych. 

 
 

WAŻNE TELEFONY: 
WSSE w Warszawie (tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171), 

Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) – tel. 800 190 590 
Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna (tel. 606 108 040) 


