Załącznik nr 12
do zarządzenia nr MOSiR.0110.21.2020
z dnia 01.09.2020r.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA DLA TRENERÓW MOSiR ŁAZISKA
GÓRNE W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19
1. Zaleca się dotarcie na trening w maseczce ochronnej lub innej, zasłaniającej usta i nos.
2. Na terenie obiektów jest dostęp do szatni oraz sanitariatów wskazanych przez zarządcę̨ obiektu,
jednak w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników zaleca się dotarcie na trening w stroju
sportowym.
3. Trener odbiera dzieci uczestniczące w treningu od rodziców przy bramie/drzwiach obiektu
i przeprowadza je z zachowaniem bezpiecznych odstępów na trening.
4. Przed pierwszym treningiem trener odbiera od rodziców „Oświadczenie rodzica /opiekuna
prawnego zawodnika MOSiR Łaziska Górne, na czas trwania epidemii COVID-19”. W
przypadku braku wypełnionego i podpisanego dokumentu, trener NIE MOŻE wpuścić dziecka
na zajęcia treningowe. Po zebraniu wszystkich oświadczeń od rodziców, trener przekazuje je do
sekretariatu MOSiR-u.
5. Przed wejściem na boisko/halę trener dezynfekuje ręce w miejscu do tego wyznaczonym. Kontroluje
również, żeby ręce zdezynfekowali zawodnicy.
6. Trener dba o to, żeby treningi były przeprowadzane w sposób zapewniający maksymalne
bezpieczeństwo oraz minimalizujący możliwość zakażenia wszystkich jego uczestników.
7. Trener prowadzi zajęcia w oparciu o wytyczne swojego związku sportowego, zachowując bezpieczną
odległość pomiędzy ćwiczącymi. Trener przestrzega, aby w czasie całego pobytu dzieci na terenie
obiektu zachowane były wymagane odstępy, a dzieci unikały bezpośredniego kontaktu ze sobą.
8. Trener przestrzega ściśle obowiązującego harmonogramu treningów. Nie przedłuża zajęć i pilnuje,
żeby trening zakończył się punktualnie o zaplanowanej godzinie.
9. Przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu trener samodzielnie dezynfekuje dostarczony
sprzęt (piłki, pachołki, inny drobny sprzęt sportowy), odkładając go po zajęciach w wyznaczone
miejsce. Środek i sprzęt do dezynfekcji dostarcza MOSiR.
10. Po każdym zakończonym treningu trener kontroluje, żeby dzieci zdezynfekowały dłonie, następnie
odprowadza dzieci do bramy/drzwi obiektu, gdzie zawodników odbierają rodzice.
11. Trener zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania wszelkich aktualnych procedur
obowiązujących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji określających zasady prowadzenia zajęć i
wykorzystania obiektów w czasie trwania stanu epidemii COVID-19.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem i przyjmuję go do stosowania
………………………….

………………………………………………………..

(data)

(imię i nazwisko, podpis)

