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Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku 
w okresie epidemii do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

/Rozporządzenie  Rady Ministrów z  dnia  25 czerwca  2021 r.  zmieniające  rozporządzenie
w  sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w  związku
z wystąpieniem stanu epidemii/

1. Korzystanie  z  Miejskiej  Hali  Sportowej  w  okresie  epidemii  odbywa  się
z zachowaniem nw. procedur bezpieczeństwa. 

2. Obowiązuje zakaz korzystania z Miejskiej Hali Sportowej dla osób z objawami
jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. 

3. Dezynfekcja  rąk  obowiązuje  wszystkie  osoby  wchodzące  do  i  wychodzące
z Miejskiej Hali Sportowej.

4. Podczas przebywania i przemieszczania się po terenie obiektu, z wyłączeniem
udziału  w  zajęciach  lub  współzawodnictwie  sportowym,  należny  zachować
minimum 1,5m dystans od innej osoby.

5. Osoby wchodzące, poruszające się oraz publiczność na widowni obowiązane są
do  zakrywania  ust  i  nosa  za  pomocą  maseczki.  Z  powyższego  obowiązku
zwolnieni są uczestnicy, trenerzy i sędziowie w trakcie udziału w rozgrywkach,
zajęciach lub wydarzeniu sportowym.

6. W zajęciach amatorskich (rekreacyjnych, sport niekwali ikowany) na Miejskiej
Hali Sportowej może uczestniczyć do 54 osób (75% obłożenia obiektu). 

7. Obowiązuje  50%  limit  miejsc  przewidzianych  dla  publiczności.  W  trakcie
rozgrywek (wydarzenia i współzawodnictwa sportowego) na widowni Miejskiej
Hali Sportowej może przebywać jednocześnie do 188 widzów, w tym 122 osoby
na  parterze  i  66  osób  na  antresoli.  Publiczności  udostępnia  się  co  drugie
miejsce  na  widowni,  w  rzędach  naprzemiennie.  W  przypadku  miejsc  poza
trybunami (niewyznaczonych) należy zachować min. 1,5 m odstępy pomiędzy
widzami.

8. Obowiązują  min.  15  minutowe  przerwy  pomiędzy  wchodzącymi  i  wychodzącymi
uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystającymi z obiektu
sportowego.

9. Wejście  i  wyjście  na  obiekt  odbywa  się  z  zachowaniem  reżimu  sanitarnego
(dezynfekcja  rąk,  1,5m  odstępy,  maseczki)  od  strony  ul.  Piotra  Skargi  wejściem
bocznym H dla uczestników, trenerów oraz osób funkcyjnych oraz wejściem głównym
J przeznaczonym dla kibiców.  

10. Zawodnicy  oraz  prowadzący  zajęcia  zobowiązani  są  do  punktualnego  wchodzenia
i  bezzwłocznego  opuszczania  obiektu  (nie  wcześniej  niż  10  minut  przed  i  po
zajęciach).  W  przypadku  wcześniejszego  przybycia  osoby  te  zobowiązane  są
do oczekiwania na wejście poza Miejską Halą Sportową.       



11. W czasie zajęć, rozgrywek i wydarzeń sportowych na Miejskiej Hali Sportowej mogą
przebywać  wyłącznie  ich  uczestnicy,  członkowie  sztabu  szkoleniowego,  osoby
odpowiedzialne za ich obsługę i przygotowanie (organizację). Pozostałe osoby w tym
opiekunowie,  towarzyszące,  przyprowadzające  oraz  odbierające uczestników zajęć
lub rozgrywek zobowiązane są do oczekiwania na zewnątrz hali sportowej.         

12. Zaleca  się  ograniczenie  do  niezbędnego  minimum  czasu  przebywania,
przemieszczania  oraz  kontakt  z  innymi  grupami  zajęciowymi  i  osobami
na Miejskiej Hali Sportowej, w tym:

a) Pojedynczego wchodzenia i wychodzenia z pomieszczeń i budynku. 

b) Bezpośredniego i naprzemiennego przechodzenia z sanitariatów na halę sportową
oraz opuszczania sali sportowej przez poszczególne osoby (grupy) zajęciowe. 

c) Nie wchodzenie na część hali sportowej, na której odbywają się inne zajęcia. 

13. Dozwolone  jest  korzystanie  tylko  ze  wskazanych  przez  obsługę  pomieszczeń
szatniowych  i sanitarnych. 

14. Zabrania  się  wchodzenia  do  pomieszczenia  służbowego  obsługi  Miejskiej  Hali
Sportowej, wnoszenia i korzystania z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego
oraz prowadzenia rozgrzewki poza halą sportową. 

15. Zaleca  się  ograniczenie  do  koniecznego  minimum  korzystania  oraz  dotykania
wyposażenia, sprzętów, klamek, uchwytów itd. 

16. Osoba prowadząca zajęcia oraz organizator imprezy przeprowadza po każdym użyciu
lub  każdej  grupie  dezynfekcję  wykorzystywanego  w  czasie  zajęć  lub  rozgrywek
sprzętu sportowego i  pomocniczego.

17. Opiekun  odpowiedzialny  za  grupę  (prowadzący  zajęcia,  trener,  instruktor,
nauczyciel),  kierownik  drużyny  lub  organizator  wydarzenia  zobowiązani  są
do zapoznania podopiecznych (korzystających z obiektu) z niniejszymi procedurami
bezpieczeństwa oraz ich przestrzegania i egzekwowania. 

18. Wszystkie  osoby  przebywające  na  Miejskiej  Hali  Sportowej  zobowiązane  są
do  przestrzegania  obowiązujących  przepisów  i  zaleceń  sanitarnych,  nakazów
i  zakazów  przeciwepidemicznych  wydawanych  przez  służby  i  organy  państwowe
oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń  pracowników Centrum
Sportu i Rekreacji.

19. Do kontroli  i  egzekwowania  przestrzegania  powyższych  procedur  upoważnieni  są
pracownicy  Centrum  Sportu  i  Rekreacji  w  Lęborku.  Osoby  nie  stosujące  się
do obowiązujących na obiekcie zasad bezpieczeństwa mogą zostać nie wpuszczone
lub poproszone o opuszczenie Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku.

20. W celu załatwienia spraw zaleca się kontakt telefoniczny z administracją pod nr tel.
793  422  123  lub  e-mail:  hala@csir.lebork.pl oraz  obsługą  tel.  59  333  43  53.
W przypadku konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejsze umówienie.
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         Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku


