Regulamin korzystania z sal Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Gdańsku w okresie pandemii koronawirusa
COVID- 19.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych zasad dot. reżimu
sanitarnego !
KAŻDEMU UCZESTNIKOWI ZAJĘĆ MIERZONA BĘDZIE TEMPERATURA
TERMOMETREM BEZDOTYKOWYM.
Powtarzający się wynik powyżej 37,5 °C obliguje uczestnika do opuszczenia sali sportowej
1. Na sali w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 11 uczestników.
2. Instruktora wlicza się do ogólnej liczby korzystających wskazanych w pkt. 1.
3. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby, które:
➢ obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej;
➢ są objęci kwarantanną lub izolacją,
➢ mieli w ciągu ostatnich 14 dni bezpośredni kontakt z osobą zakażoną lub chorą na COVID-19 lub objęta
kwarantanną lub izolacją.
4. Każdy Uczestnik oraz Instruktor przed wejściem do sali sportowej jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz
zmierzenia temperatury ciała, a przed wyjściem – do ponownej dezynfekcji rąk.
5.Na terenie Centrum Kultury obowiązuje zakaz przemieszczania się w innym celu niż wynikających z organizowanych zajęć.
6. Czas trwania zajęć ustala się na 45 min. Pomiędzy zajęciami sala jest wietrzona oraz dezynfekowana. Zabrania
się przebywania w sali pomiędzy zajęciami.
7. Uczestnicy po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia Sali.
8. Nakazuje się zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy Uczestnikami, Trenerami oraz Pracownikami CK.
Rekomendowane są minimum 1,5 m.
9. W przypadku kaszlu lub kichania należy zakrywać usta i nos zagiętym łokciem lub chusteczką, a następnie umyć
lub zdezynfekować ręce.
10. Uczestnicy, którzy naruszający powyższe zasady sanitarne mogą zostać upomniani, a w przypadku
powtarzających się lub rażących naruszeń poproszeni o opuszczenie zajęć i obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
11. W przypadku wystąpienia u Uczestnika objawów chorobowych zostanie on poproszony o opuszczenie zajęć i
obiektu ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku konieczne będzie przewietrzenie oraz dezynfekcja sali
oraz urządzeń/sprzętu, który był wykorzystywany w trakcie zajęć.

* Słownik :
 Instruktor – należy przez to rozumieć wyłącznie trenera lub instruktora sportu prowadzącego zajęcia lub obsługującego
Uczestników,
 Pracownik – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wykonującą w imieniu właściwego zarządcy obiektu sportowego
czynności związane z funkcjonowaniem siłowni,
 Uczestnik – należy przez to rozumieć każdą osobę, przebywającą w siłowni nie będącą Trenerem lub Pracownikiem.

