
Załącznik do   Zarządzenia nr  116  /2020  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie                                                     

z dnia    28.08.2020  w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu                                                          

zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19  w trakcie prowadzonych w szkole zajęć 

 
 
 

Zalecenia higieniczno-sanitarne 
 

W związku z otwarciem Krytej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
81-715 Sopot ul. Haffnera 57 w celu przeciwdziałaniu zarażeniem wirusem COVID-19 

wprowadza się do stosowania na terenie pływalni poniższe zalecenia higieniczno-sanitarne. 
 
 

 
I. Ogólne procedury i zalecenia zapobiegawcze. 

1. Osoby, które mają objawy przeziębienia, a w szczególności podwyższoną temperaturę ciała, duszności lub 
kaszel nie zostaną wpuszczone na teren obiektu. 
2. Na terenie obiektu obowiązuje 
a) zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy (nie dotyczy strefy natrysków i niecki pływalni), 
b) dezynfekcja rąk na wejściu do obiektu, 
c) po przebraniu się w szatni mycie rąk i zastosowanie dostępnych środków dezynfekcyjnych, 
d) podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos chusteczką lub zgięciem łokciowym – jak najszybciej wyrzucić 
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć i zdezynfekować ręce, 
e) zachowywanie bezpiecznej odległości pomiędzy osobami (min. 2 m), 
f) wzmożona uwaga, aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 
3. Osoby korzystające z obiektu mają obowiązek wypełnienia ankiety w związku z COVID-19 co stanowi  
Zał. Nr 1.  
4. Brak prawidłowego wypełnienia i złożenia przez klienta ankiety jak i nieprzestrzeganie niniejszych zaleceń 
uniemożliwia korzystanie z usług pływalni i wymusza opuszczenie obiektu. 

 
II. Dodatkowe procedury i zalecenia zapobiegawcze dla pracowników pływalni. 

1. Pracownicy, którzy mają objawy przeziębienia, a w szczególności podwyższoną temperaturę ciała, duszności 
lub kaszel powinny o tym fakcie poinformować pracodawcę i skonsultować się z lekarzem. 
2. Na terenie obiektu obowiązuje 
a) po przebraniu się w szatni mycie rąk i zastosowanie środków ochrony przydzielonych przez pracodawcę, 
b) w czasie pracy regularne mycie i dezynfekcja rąk, 
c) regularna dezynfekcja powierzchni dostarczonymi przez pracodawcę środkami do dezynfekcji, 
e) przy pracach w kontakcie z klientem, przestrzeniach ogólnodostępnych oraz w miejscach pracy - noszenie 
osłony nosa i ust (maska lub przyłbica) oraz rękawice ochronne przy bezpośrednim kontakcie z klientem lub 
przedmiotami, których klient dotykał, 
f) dodatkowo ratownicy - podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy używają jednorazowych 
rękawiczek (gumowych, nitrylowych, lateksowych), 
g) zachowanie czystości o dezynfekcja stanowisk pracy, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy 
pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, radiotelefonu, klawiatury i myszki, 
włączników świateł, biurka, itp., 
h) regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci, np. 
klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, itp., 
i) jeżeli istnieje taka możliwość, unikanie dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej. 
2. Pracownik , który mógł narazić się na zakażenie COVID–19 poza miejscem pracy musi zgłosić ten fakt 
pracodawcy 

 
      III. Pozostałe działania organizacyjne. 

1. Pracodawca zapewnia potrzebne środki ochrony osobistej dla pracowników obiektu w postaci 
maseczek/przyłbic, rękawiczek jednorazowych lub rękawic biologicznych i innych potrzebnych środków 



ochrony indywidualnej, oraz środki do mycia i dezynfekcji, kremy ochronne do ochrony skóry przed 
szkodliwym wpływem środków dezynfekujących, itp. 
2. Kierownik obiektu koordynuje w swoich działach dystrybucję środków do mycia i dezynfekcji oraz 
przydzielają odpowiedni i potrzebny sprzęt i środki ochronny swoim pracownikom lub podwykonawcom.  
3. Kierownik obiektu w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w zakładzie,  
w razie potrzeb opracowuje dla swoich działów szczegółowe procedury postępowania w celu zapobiegania 
infekcjom. 
4. Kierownik obiektu wprowadza i nadzoruje stosowanie zasad higieniczno-sanitarnych w celu 
zminimalizowania ryzyka infekcji. 
5. Kierownik obiektu w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w zakładzie, 
na bieżąco monitoruje stan higieniczno-sanitarny na terenie pływalni i w razie konieczności wdrażają stosowne 
środki naprawcze i zapobiegawcze. 
6. Kierownik obiektu i pracownicy reagują niezwłocznie na zachowania klientów które są sprzeczne 
obowiązującymi zaleceniami higieniczno-sanitarnymi. 
7. Informowanie klientów o obowiązujących zaleceniach higieniczno-sanitarnych 
a) tablice informacyjne przed wejściem do obiektu, 
b) zwracanie uwagi klientom przez pracowników obsługi, 
c) przedłożenie klientowi do wypełnienia ankiety w związku z COVID-19co stanowi Zał. Nr 1. 
8. Udostępnienie klientom w miejscach ogólnodostępnych podajników płynu do dezynfekcji rąk – nakaz 
dezynfekcji rąk.  
9. Utrzymanie odległości przynajmniej dwóch metrów pomiędzy klientami i pracownikami obiektu, lub 
stosowanie przegród i wygrodzeń miejsc obsługi. 
10. Wyznaczenie miejsc, w których klienci oczekujący w holu obiektu będą mogli zachować odpowiednią 
odległość między sobą. 
11. Nakaz noszenia przez Klientów masek lub przyłbic ochronnych od wejścia na teren obiektu.  
12. Wpuszczanie ograniczonej liczby klientów na teren obiektu.  
13. Dezynfekcja szafek na rzeczy osobiste. 
14. Dezynfekcja chipów zdawanych przez klientów.  
15. Niezwłocznie reagowanie przez kierownika i pracowników na zachowania klientów które są sprzeczne z 
zasadami higieniczno-sanitarnymi korzystania z obiektu. 
16. Regularne mycie i dezynfekcja powierzchni z którymi mają kontakt klienci (podłogi, blaty, klamki, poręcze, 
przebieralnie, toalety i miejsca do siedzenia itp.) za pomocą środków:  
 

IV. Postępowanie w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem COVID-19 wśród 
pracowników bądź klientów obiektu. 

 
1. Ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w obiekcie w czasie , kiedy przebywała z  nim osoba 
zakażona oraz zalecenie im stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 
stronie www.gov.pl/web/koronawirus bądź www.gis.gov.pl dotyczących osób, które miały kontakt z 
zakażonym.  
2. Dokładna dezynfekcja przestrzeni , w której przebywała osoba potencjalnie zakażona. 
 
 
 

    ZATWIERDZIŁ 
 

    Dyrektor MOSiR w Sopocie 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.gov.pl/web/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/


 
 
 

Załącznik nr 1 
do zaleceń higieniczno-sanitarnych COVID-19 

Z dnia 27.07.2020 r. 
………………………………………………………… 

Pieczęć Jednostki 

 
 
 

Wypełnij krótką ankietę, aby sprawdzić czy Twoja wizyta na pływalni nie zagraża bezpieczeństwu Twojemu 
oraz osób korzystających z obiektu. Po wypełnieniu ankiety MOSiR w Sopocie otrzyma informację o tym, że 
zapoznałeś/łaś się z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.  

 

ANKIETA BEZPIECZNA PŁYWALNIA 
(zaznacz znakiem „x” właściwą odpowiedź) 
Czy występują u Ciebie objawy wskazujące na chorobę zakaźną takie jak katar, kaszel, 
podwyższona temperatura, trudności w oddychaniu lub bóle w klatce piersiowej? 
TAK    
NIE 
Czy jesteś w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny? 
TAK 
NIE 
Czy zamieszkujesz z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie? 
TAK 
NIE 
Czy w ciągu ostatniego tygodnia miałeś/łaś kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, 
zachorowanie lub skierowaną do izolacji? 
TAK 
NIE 
Zastosuj się do obowiązujących zasad aby zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz osobą 
znajdującym się w obiekcie. 

 
PRZETRWAMY RAZEM 
Wiemy, że opisane obostrzenia obniżają komfort korzystania z naszych usług. Prosimy o wyrozumiałość i 
podporządkowanie się im, gdyż takie wymogi nałożył Główny Inspektorat Sanitarny. 

 
DANE OSOBOWE 

 
Nazwisko i Imię 
…………………………………………………………………….…………………………………………… 

 
Adres do kontaktu 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Nr telefonu……………………………………………………………………………………………………. 

 
Czytelny podpis i data 
………………………………………………………………………………………………………………… 


