
Załącznik nr 8 
do zarządzenia nr MOSiR.0110.21.2020 

z dnia 01.09.2020r. 

Procedura obowiązująca osoby korzystające z hali 
sportowo-widowiskowej przy ul. Ogrodowej 50 w 
czasie trwania epidemii COVID-19 (tenis stołowy,) 

 

1. Na teren hali sportowo-widowiskowej przy ul. Ogrodowej oraz hali sportowej przy  

ul. Staszica 31b 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 poruszające się po hali zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa. 

3. Rezerwacja stołów do tenisa  stołowego odbywa  się  telefonicznie  (514 234 300). Stoły można rezerwować 

przez cały tydzień w godzinach 11:00 – 22:30. Płatność za wynajem w recepcji bowlingu. Zaleca się 

płatność kartą. 

4. Wynajmujący przychodzą na określoną, zarezerwowaną godzinę (ok. 5 minut przed zarezerwowaną 
godziną). 

5. Zobowiązuje się wynajmujących do posiadania zmiennego obuwia. Zaleca się, aby osoby przychodzące na 

zajęcia sportowe były przebrane w strój sportowy. W hali istnieje możliwość korzystania z szatni, jednak 

ze względów bezpieczeństwa zaleca się, żeby z nich nie korzystać.. 

6. Zawodnicy oczekują przed wejściem do hali (na parkingu MOSiR-u) na swojego trenera lub osobę 

wynajmującą zachowując dystans społeczny. Po wejściu grupy na obiekt, osoby, które się spóźnią nie będą 

wpuszczane. 

7. Przy wejściu zewnętrznym do hali uczestnicy obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli będzie tego 

wymagała zewnętrzna procedura lub sami będą chcieli, będzie mierzona temperatura. Stan podwyższonej 

temperatury uniemożliwia wejście do hali. 

8. Zawodnicy korzystają z przygotowanego przed zajęciami przez obsługę hali sprzętu, (nie ma możliwości w 

trakcie zajęć wchodzenia do magazynu). Uczestnicy samodzielnie poddają dezynfekcji własny sprzęt 

(piłki, lotki oraz inny drobny sprzęt sportowy) przed, w trakcie i po zajęciach. Dla bezpieczeństwa, można 

oznaczyć własne piłki, lotki. 

9. Dezynfekcję sprzętu sportowego typu stoły, siatki przed i po zajęciach przeprowadza obsługa obiektu. 

10. Po zakończeniu danego pojedynku i zmianie zawodników przy danym stole, kolejne gry odbywają się po 

ok. 5 minutach przerwy, w czasie których uczestnicy samodzielnie dezynfekują piłeczki. Oznaki przyjaźni 

ograniczamy do minimum (wystarczy np. podniesiona dłoń dla okazania szacunku dla przeciwnika). 

11. OBOWIĄZUJE ZAKAZ WYCIERANIA RĄK DO STOŁU TENISOWEGO PODCZAS GRY I PO 

GRZE. 

12. Po zakończonym treningu lub wynajęciu należy niezwłocznie opuścić halę sportową – zachowując przy 

wychodzeniu dystans społeczny, w celu przeprowadzenia dezynfekcji i przewietrzenia obiektu oraz 

dezynfekcji, a także umożliwienia wejścia na obiekt kolejnych grup. 

13. Wejście na halę kolejnych grup będzie możliwe przy zachowaniu min. 15-minutowej przerwy.  


