
Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca na zajęciach organizowanych przez Giżycki Klub Aikido (GKA) 

w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny uczestników 

w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19 podczas zajęć organizowanych 

przez GKA. 

2. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 

30.04.2020r z późniejszymi aktualizacji normatywnymi. 

3. Niniejsza procedura dotyczy: 

a) Rodziców uczestników, 

b) Uczestników 

c) Instruktorów 

§2 Odpowiedzialność 

1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią wszystkich zgodnie z pkt 3. §1  jest Prezes GKA.  

2. Rodzice i uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z procedurą i złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 

do procedury dostępny na stronie www.aikidomazury.pl  

3. Wolę udziału w zajęciach składa rodzic lub pełnoletni uczestnik. 

4. Rodzice i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w tej procedurze. 

5. Instruktorzy potwierdzają zapoznanie się z tą procedurą składając stosowne oświadczenie. Załącznik nr 2 do procedury. 

§3 Zasady organizacji zajęć 

1. W zajęciach mogą brać udział osoby bez objawów choroby, pod warunkiem, że w ich miejscu zamieszkania nikt nie ma 

objawów choroby oraz nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie. 

2. Uczestnicy przychodzą na zajęcia) i czekają na instruktora przed salą. 

3. Instruktor dokonuje pomiaru temperatury każdego uczestnika i wprowadza grupę na salę treningową, Uczestnicy 

przeprowadzają dezynfekcję rąk przed wejściem na salę (mydło i płyn dezynfekujący będą zapewnione przez 

organizatora). Rodzice nie wchodzą na salę treningową. 

4. Po skończonych zajęciach instruktor wyprowadza grupę do rodziców, którzy zobowiązani są czekać przed salą. Po 

powrocie do domu zaleca się wypranie stroju treningowego w temperaturze odpowiedniej do unieszkodliwienia wirusa.  

 

§3 Zasady dezynfekcji sprzętów 

1. Przed każdą grupą dezynfekcji poddane będą materace, łazienka i droga od drzwi wejściowych na salę. 

2. Pomiędzy grupami będzie 15 minutowa przerwa i wietrzenie sali treningowej. 

 

§4 Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby: 

1. Instruktor, który zauważył u siebie lub u dziecka objętego opieką, objawy choroby takie jak: podwyższona temperatura, 

duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie zgłasza ten fakt Jackowi SZPAKOWSKIEMU. 

2. Jacek SZPAKOWSKI podejmuje dalsze kroki polegające na odizolowaniu instruktora/dziecka z podejrzeniem choroby. 

Musi być zapewnione minimum 2 metry odległości osoby odizolowanej od innych osób. 

3. Jacek SZPAKOWSKI, korzystając z danych zebranych w oświadczeniu, o zaistniałej sytuacji, bezzwłocznie powiadamia 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka, odpowiednie służby PSSE bądź inne podmioty- w zależności od stanu zdrowia. 

4. W przypadku potwierdzenia choroby instruktora / dziecka Jacek SZPAKOWSKI (Magdalena Szymańska) powiadamia 

pozostałe osoby, które miały kontakt z chorym. 

5. Instruktor / rodzic dziecka, który będąc w domu, zaobserwował u siebie / dziecka objawy chorobowe mogące  świadczyć 

o zarażeniu koronawirusem, są diagnozowani w tym kierunku lub posiedli wiedzę, że mieli kontakt z osobą chorą, 

niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie drogą telefoniczną (smsową) Jacka SZPAKOWSKIEGO (tel. 795 649 731), 

który podejmuje stosowne kroki. W przypadku braku kontaktu 535 318 004 (Magdalena Szymańska) 

http://www.aikidomazury.pl/

