
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19  
PODCZAS ZAWODÓW NAKIELSKIEJ LIGI PŁYWANIA 2020 

ZALECENIA OGÓLNE 
 Udział w zawodach jest dobrowolny, a jego potwierdzenie następuje w wyniku zgłoszenia zawodnika przez 

szkołę/nauczyciela/instruktora/trenera/rodzica/opiekuna prawnego. 
 Przebywanie rodziców/opiekunów prawnych oraz publiczności na terenie obiektu uzależnione będzie od 

indywidualnych decyzji organizatora zawodów i administratora obiektu, którzy mogą zakazać ich obecności 
na obiekcie. 

ZASADY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 
 Łączna liczba uczestników z obsługą techniczną, sędziowską i trenerami nie przekroczy jednocześnie 220 

osób na hali basenowej. 
 Publiczności mogą być udostępnione miejsca na widowni zgodnie z zapisami stosownych aktów prawnych. 
 Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami 

imprezy (organizatorzy, sędziowie, zawodnicy, sekretariat zawodów, etc.) – należy unikać bezpośredniego 
kontaktu, w szczególności przy powitaniach oraz podziękowaniach za wspólną rywalizację, a także w czasie 
ceremonii medalowej. 

 Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą przestrzegać procedur obowiązujących na pływalni.  
W szczególności zwracamy uwagę na:  

 Obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z pływalni.  

 Stały obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie obiektu, nie dotyczy osób przebywających na hali 
basenowej.  

 Pracownik ma prawo odmówić wejścia na obiekt osobie, która nie stosuje się do obowiązku 
zasłaniania nosa i ust w wyznaczonych strefach.  

 Na całym obiekcie obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.  
 Z pływalni nie będą mogły korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim 

dróg oddechowych, gorączką. Pracownik pływalni ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z wyżej 
wymienionymi objawami.  

 Na czas obostrzeń nie funkcjonuje poczekalnia, by nie zachęcać nikogo do dłuższego przebywania na 
terenie obiektu.  

 W przypadku regulacji nieujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy dotychczasowych 
regulaminów Krytej Pływalni „Naquarius” oraz poleceń porządkowych.  

 Szatnie oraz szafki dla zawodników oraz innych osób (np. sędziów), toalety i natryski będą dezynfekowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami określonymi przez Zarządcę pływalni. 

 W czasie zawodów stoliki sekretariatu zawodów, miejsca sędziowskie oraz inne stanowiska zostaną 
zorganizowane w sposób zapewniający zachowanie obowiązującego dystansu społecznego. 

 W czasie rozgrywania zawodów na hali basenowej, poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz 
startującymi zawodnikami, nie mogą przebywać osoby trzecie. Wyjątek stanowić mogą osoby dopuszczone 
do przebywania w tej strefie przez organizatora (pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa).  

 Wszelkie odprawy, w tym konferencja techniczna będą skrócone do minimum, a ich uczestnicy powinni 
zachowywać dystans społeczny lub stosować maseczki. 

  We wszystkich pomieszczeniach związanych z organizacją zawodów obowiązuje 1,5 m odległość pomiędzy 
poszczególnymi stanowiskami; 

UWAGA 
Należy podkreślić, że „nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do 
spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, 
poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji. (…) COVID-19 nie jest chorobą wodozależną, zwraca się w tym kontekście 
uwagę na podatność SARS-CoV-2 jako wirusa otoczkowego na liczne czynniki dezynfekcyjne. Również chlor 
(podchloryn sodu) (…) stosowane powszechnie w uzdatnianiu i dezynfekcji wody w publicznych basenach 
kąpielowych skutecznie eliminują cząstki tego mikroorganizmu.” 
 
Należy zatem przyjąć, że rozgrywanie zawodów, udział w rozgrzewkach, etc. w uzdatnionej wodzie nie powoduje 
zagrożenia dla zawodników i zawodniczek w pływaniu. Podczas poszczególnych startów w konkurencjach 
pływackich nie występują sytuacje kontaktu twarzą w twarz w dystansie mniejszym niż 1,5 metra nad wodą, 
podczas których mogłoby dojść do bezpośredniej transmisji wirusa drogą kropelkową z ust do ust. Szczególną 
ostrożność należy zachować po wyjściu z niecki basenu, tj. we wszystkich innych pomieszczeniach obiektu 
udostępnionych na potrzeby zawodów. 


