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PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE OSOBY 
WCHODZĄDZE NA TEREN OŚRODKA 

REKREACYJNO-SPORTOWEGO ŻABKA W 
CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 

Procedura obowiązująca osoby korzystające z boisk plażowych  
w ORS Żabka w czasie trwania epidemii COVID-19 

1. Na teren ORS Żabka mogą wejść tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji 

lub choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie 

lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed korzystaniem z obiektu.  

2. Osoby podchodzące do okienka kasowego oraz osoby, które wchodzą do budynku 

stanowiącego zaplecze socjalno-techniczne zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa. 

3. Zaleca się dokonywanie płatności kartą płatniczą. 

4. Przed wejściem na obiekt ORS Żabka należy zdezynfekować ręce. 

5. Zaleca się przyjście na obiekt w stroju sportowym. Szatanie są otwarte, jednak ze 

względów bezpieczeństwa zaleca się, aby z nich nie korzystać. 

6. Zaleca się zachowanie co najmniej 1,5 m dystansu od pracowników oraz innych 

korzystających z ORS Żabka w tym samym czasie. 

7. Korzystanie z boisk plażowych jest możliwe tylko z własnym sprzętem sportowym. 

Nie ma możliwości wypożyczenia piłek. 

8. Po zakończonej grze należy niezwłocznie opuścić obiekt ORS Żabka. 

9. Wejście na boiska plażowe kolejnych grup będzie możliwe przy zachowaniu  

15-minutowej przerwy. 

Procedura obowiązująca osoby korzystające z kortów tenisowych  
w ORS Żabka w czasie trwania epidemii COVID-19 

1. Na teren ORS Żabka mogą wejść tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed 

korzystaniem z obiektu.  

2. Osoby podchodzące do okienka kasowego oraz osoby, które wchodzą do budynku 

stanowiącego zaplecze socjalno-techniczne zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa. 

3. Zaleca się dokonywanie płatności kartą płatniczą. 



4. Przed wejściem na obiekt ORS Żabka należy zdezynfekować ręce. 

5. Zaleca się przyjście na obiekt w stroju sportowym. Szatanie są otwarte, jednak ze 

względów bezpieczeństwa zaleca się, aby z nich nie korzystać. 

6. Zaleca się zachowanie co najmniej 1,5 m dystansu od pracowników oraz innych 

korzystających z ORS Żabka w tym samym czasie. 

7. Korzystanie z kortu jest możliwe tylko z własnym sprzętem sportowym. Nie ma 

możliwości wypożyczenia rakiet czy piłeczek tenisowych. 

8. Przed wejściem i po wyjściu z kortów tenisowych należy zdezynfekować ręce.  

9. Po zakończonej grze należy niezwłocznie opuścić obiekt ORS Żabka, aby umożliwić 

korzystanie z kortów tenisowych następnym graczom. 

10. Rezerwacje kortów dokonywane będą przy zachowaniu 15-minutowej przerwy. 

11. Po każdej rezerwacji będzie przeprowadzona dezynfekcja urządzeń. 

Procedura obowiązująca osoby korzystające z boiska wielofunkcyjnego  
w ORS Żabka w czasie trwania epidemii COVID-19 

1. Na teren ORS Żabka mogą wejść tylko i wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed 

korzystaniem z obiektu.  

2. Osoby podchodzące do okienka kasowego oraz osoby, które wchodzą do budynku 

stanowiącego zaplecze socjalno-techniczne zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa. 

3. Zaleca się dokonywanie płatności kartą płatniczą. 

4. Przed wejściem na obiekt ORS Żabka należy zdezynfekować ręce. 

5. Zaleca się przyjście na obiekt w stroju sportowym.  Szatanie są otwarte, jednak ze 

względów bezpieczeństwa zaleca się, aby z nich nie korzystać. 

6. Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego jest możliwe tylko z własnym sprzętem 

sportowym. Nie ma możliwości wypożyczenia piłek. 

7. Zaleca się zachowanie co najmniej 1,5 m dystansu od pracowników oraz innych 

korzystających z ORS Żabka w tym samym czasie. 

8. Po zakończonej grze należy niezwłocznie opuścić obiekt ORS Żabka. Przy wyjściu 

należy zdezynfekować ręce. 

9. Wejście na boisko kolejnych grup będzie możliwe przy zachowaniu 15-minutowej 

przerwy. 

 


