
                                                                ZASADY POSTĘPOWANIA  
                            PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOSIR 
                                         W WARUNKACH EPIDEMII COVID-19 
 
 
Zarówno MOSIR jako organizator imprez oraz administrator obiektów i urządzeń sportowych 
i rekreacyjnych, osoby będące uczestnikami  tychże imprez,  osoby zgromadzone w trakcie ich 
odbywania jako publiczność oraz osoby korzystające z obiektów i urządzeń sportowych                           
i rekreacyjnych administrowanych przez MOSiR, są obowiązani do stosowania wszelkich 
procedur przewidzianych obowiązującymi przepisami  prawa mającymi na celu zapobieganie 
rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 
 
1/  MOSiR jako organizator zobowiązany jest w szczególności do : 
a/ weryfikowania liczby osób uczestniczących w imprezach stosownie do limitów określonych 
w przepisach prawa i zapewnienia by liczba tychże osób nie przekraczała dopuszczalnego 
limitu  
b/   zapewnienia, by liczba osób stanowiących publiczność zgromadzoną w czasie imprezy nie 
przekraczała limitów dopuszczalnych przepisami prawa oraz by impreza odbywała się bez 
udziału publiczności w przypadku gdy jest to wymagane prawem  
c/ zapewnienia, by sposób rozmieszczenia osób na widowni imprezy odpowiadał  wymaganiom 
wynikającym z przepisów prawa.  
d/   dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych  
e/   zapewnienia uczestnikom imprez środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego 
f/  dezynfekcji sprzętu sportowego i urządzeń po każdym ich użyciu i każdej grupie 
korzystających  
g/   zapewnienia 15 – minutowego odstępu pomiędzy grupami uczestników lub korzystających 
rozpoczynjącymi i kończącymi uczestnictwo w imprezie lub korzystanie z obiektów i urządzeń, 
albo też w inny sposób zapewnia dystans pomiędzy tymi osobami   
 
2/   W przypadkach gdy udział w imprezie organizowanej przez MOSiR jako uczestnik lub 
widz wiąże się z obowiązkiem zakrywania nosa i ust, używania rękawiczek jednorazowych 
oraz zachowania dystansu społecznego,   MOSiR podejmie starania by uczestnicy imprezy 
wypełniali powyższe obowiązki i ewentualnie dostarczy im maseczki oraz rękawiczki 
jednorazowe. 
 
3/  Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez MOSiR, publiczność biorąca                    
w nich udział oraz osoby korzystające z obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych 
administrowanych przez MOSiR zobowiązani są do :  
a/   dezynfekcji rąk wraz z rozpoczęciem i zakończeniem imprezy oraz rozpoczęciem                                  
i zakończeniem korzystania z obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych 
administrowanych przez MOSiR 
b/    dezynfekcji wykorzystywanego sprzętu sportowego 
c/   zakrywania nosa i ust, używania rękawiczek jednorazowych oraz zachowania dystansu 
społecznego w sytuacjach gdy jest to wymagane przepisami prawa. 


