
Procedura bezpieczeństwa na zgrupowaniu Kadry Mazowsza w Radomiu 

w okresie pandemii związanej z COVID-19  
 

1. Warunkiem uczestnictwa w zgrupowaniu jest dostarczenie prowadzącemu przy potwierdzeniu 

obecności, pisemnej zgody od rodziców/opiekunów prawnych, na udział według załączonych 

wzorów.  

2. W zgrupowaniu mogą brać udział tylko zawodniczki zdrowe, nie przejawiające żadnych 

objawów chorobowych: podwyższona temperatura (powyżej 37oC), suchy kaszel, inne 

grypopodobne. Mające pisemne oświadczenie od rodziców o stanie zdrowia.  

3. Rodzice mogą odprowadzić dziecko tylko do drzwi wejściowych hali. Rodzice nie mogą 

przebywać na terenie hali 

4. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. 

Zabieg dezynfekcji jest powtarzany również po zakończeniu testów przy wyjściu z hali. 

5. Kandydatki nie mogą korzystać z szatni w celu przebrania się przed i po zajęciach. Przychodzą 

w strojach treningowych. Mając ze sobą buty na zmianę.  

6. Podczas testów osoby na hali lub boisku nie muszą nosić maseczek ani rękawiczek.  

7. Zaleca się, aby kandydatki miały swoją piłkę. Osoby, które nie będą miały swojej piłki otrzymają 

piłkę z kadry.  

8. Piłki i inny sprzęt sportowy użyty podczas zajęć będzie poddany dezynfekcji, po ich 

zakończeniu. 

9. Podczas całych testów obowiązuje zakaz picia wody z butelki koleżanki oraz bezpośrednio 

z kranu. Każda zawodniczka musi posiadać swoja butelkę z wodą. Butelka powinna być 

podpisana. Na testach będzie dostępny flamaster do podpisania swojej butelki.  

10. Organizator zapewnia niezbędne środki do dezynfekcji.  

11. Na Sali lub korytarzu będą wyznaczone miejsca, gdzie będą stały butelki, bidony, frotki, okulary 

i inne akcesoria.  

12. Hala, w której prowadzone są zajęcia zapewnia miejsce odosobnienia (tzw. Izolatorium) dla 

kandydatek, które podczas testów zaczęły przejawiać objawy mogące świadczyć o zarażeniu 

COVID-19. 

13.  Prowadzący ma prawo odizolować takie dziecko do czasu przybycia rodzica. 

14. Prowadzący ma prawo przeprowadzić wywiad rozpoznawczy z uczestnikiem zajęć, 

na podstawie którego może dopuścić lub nie dopuścić do uczestnictwa 

15. Rodzic/opiekun jest zobowiązany zostawić prowadzącemu aktualny numer telefonu i w razie 

potrzeby niezwłocznie przyjechać w celu odebrania dziecka. 

 

 

 

Zapoznałem/am się z procedurami bezpieczeństwa w czasie zgrupowania Kadry Mazowsza w dniu  

 

…………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna 


