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   Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 15.10.2021 r. do Zarządzenia Dyrektora  
Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego  

nr KSOS.021.18.2021 z dnia 30.09.2021 r. 
 
 

 

„PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19”  
w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym w Krakowie 

 

 
 

I. CEL PROCEDURY: 
 

Procedura ma na celu: 
a) ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników zatrudnionych w Krakowskim 

Szkolnym Ośrodku Sportowym – zwanym dalej KSOS, uczestników zajęć, klientów 
indywidualnych oraz kontrahentów i ich pracowników,  

b) zapobieganie rozprzestrzenieniu się wirusa (SARS-CoV-2),  
c) określenie obowiązków i zadań nauczycieli, administracji i obsługi w sytuacji 

wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.  
 

II. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

Dyrektor odpowiada za: 
1. Organizację i bezpieczeństwo funkcjonowania obiektów KSOS w czasie epidemii. 
 

Rodzice /opiekunowie zobowiązani są do: 
1.  Zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa. 
2.  Przestrzegania zasad zawartych w procedurze bezpieczeństwa. 
3. Przyprowadzania na zajęcia organizowane w obiektach KSOS tylko dzieci bez objawów 

infekcji górnych dróg oddechowych. 
 

Nauczyciele / instruktorzy zobowiązani są do: 
1. Przeprowadzenia zajęć informacyjnych dotyczących choroby COVID -19 oraz sposobów jej 

zapobiegania: maseczka – dezynfekcja – dystans.  
2. Przestrzegania zasad zawartych w niniejszej procedurze i nadzorowania w tym zakresie 

uczestników zajęć. 
3. Niezwłocznego poinformowania bezpośredniego przełożonego – najlepiej w sposób 

telefoniczny – o zachorowaniu lub stwierdzeniu u nich zakażenia wirusem SARS-CoV-2 czy 
zastosowaniu wobec nich kwarantanny. 

 

Personel administracji i obsługi zobowiązany jest do: 
1. Przestrzegania zasad zawartych w niniejszej procedurze. 
2. Informowania klientów obiektu o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących  

w placówkach KSOS oraz egzekwowania od nich przestrzegania tych zasad: maseczka – 
dezynfekcja – dystans. 
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3. Niezwłocznego poinformowania bezpośredniego przełożonego – najlepiej w sposób 
telefoniczny, o zachorowaniu lub stwierdzeniu u nich zakażenia wirusem SARS-CoV-2,  
czy zastosowaniu wobec nich kwarantanny. 

 

III. SPOSÓB OGŁOSZENIA PROCEDURY: 
 

1.  Publikacja na stronie internetowej www.ksos.pl. 
2.  Udostępnienie we wszystkich obiektach KSOS w wersji papierowej. 
 

IV. PRZYGOTOWANIE OBIEKTÓW KSOS DO FUNKCJONOWANIA W CZASIE EPIDEMII 
 

1. Montaż dozowników środków do dezynfekcji rąk przy każdym wejściu do budynku  
oraz w szatniach, toaletach, ciągach komunikacyjnych. 

2. Umieszczenie w widocznych miejscach piktogramów informujących o zasadach 
obowiązujących w obiekcie: maseczka – dezynfekcja – dystans.  

3. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia Izolatki. 
4. Usunięcie siedzisk, krzeseł, aby nie zachęcać do przesiadywania w obiekcie.  
5. Ograniczenie sprzętu dydaktycznego tylko do sprzętu, który można dezynfekować. 
6. Zakup atestowanych środków do dezynfekcji rąk, sprzętu sportowego oraz powierzchni. 
 

V. OGRANICZENIA  
 

1. W zajęciach organizowanych w obiektach KSOS mogą brać udział tylko osoby bez oznak 
chorobowych górnych dróg oddechowych. 

2. Ogranicza się przebywanie osób niekorzystających z zajęć sportowych na terenie obiektów 
KSOS. W uzasadnionych przypadkach osoby te mogą przebywać  
w wyznaczonych strefach i zobowiązane są w tym czasie do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa: maseczka – dezynfekcja – dystans.  

3. Jeżeli na uczestnika zajęć został nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej, 
uczestnik zajęć organizowanych przez KSOS nie może brać w nich udziału do czasu 
zakończenia kwarantanny lub izolacji.  

  

VI. OBOWIĄZKI RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI  
 

1. Rodzice i opiekunowie dzieci zobowiązani są do: 
1) Przyprowadzania na zajęcia organizowane w obiektach KSOS wyłącznie dzieci bez 

objawów chorobowych sugerujących chorobę górnych dróg oddechowych 
(temperatura, katar, kaszel itp.); 

2) Przestrzegania procedury bezpieczeństwa w zakresie: noszenia maseczek, dezynfekcji 
rąk, zachowania dystansu społecznego na terenie KSOS; 

3) Aktualizowania numeru telefonu u organizatora zajęć, tak, aby możliwy był szybki 
kontakt z rodzicem lub opiekunem dziecka;  

4) Przyprowadzania i odbierania dzieci wyłącznie we wskazanych godzinach 
funkcjonowania grup, do których uczęszcza dziecko; 
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5) Przestrzegania zasady, że osoba przyprowadzająca i odbierająca dzieci z obiektów KSOS 
powinna być zdrowa;  

6) Złożenia Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury; 
7) Brak złożenia oświadczenia o akceptacji warunków bezpieczeństwa zawartych  

w niniejszej procedurze wyklucza możliwość uczestniczenia w zajęciach w obiektach 
KSOS. 

 

VII. ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ. 
 

1. Nauczyciele/instruktorzy prowadzą zajęcia sportowe z uwzględnieniem wymogów 
sanitarnych.   

2.  W pomieszczeniach w których prowadzone są zajęcia znajdują się tylko urządzenia 
sportowe i sprzęty, które można skutecznie dezynfekować.  

3. Nauczyciele/instruktorzy mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące 
w obiektach KSOS oraz wyjaśnić konieczność ich stosowania. 

4. Nauczyciele/instruktorzy organizują zajęcia tak, aby unikać większych skupisk dzieci  
w  jednym miejscu. 

5. Nauczyciele/instruktorzy kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów  
lub poczty elektronicznej. 

6. Ze względów bezpieczeństwa nie będą organizowane lekcje otwarte dla rodziców. 
 

VIII. ZASADY DOTYCZĄCE GRUP ZORGANIZOWANYCH W OKRESIE EPIDEMII  
  

1. Grupy zorganizowane uczestniczące w zajęciach organizowanych w obiektach KSOS mogą 
wejść do obiektu 15 minut przed rozpoczęciem zajęć lub po opuszczeniu obiektu przez 
poprzednią grupę.  

2. Przed wejściem do obiektu każdy uczestnik grupy (z opieką włącznie) zobowiązany jest do 
założenia maseczki oraz dezynfekcji rąk. 

3. W trakcie pierwszych zajęć organizacyjnych nauczyciel/instruktor prowadzący grupę 
informuje opiekę oraz uczestników zajęć o organizacji wejść i wyjść z obiektu, sposobie 
przemieszczania się w obiekcie, organizacji obsługi szatni ubraniowej  
oraz basenowej, wyznaczonych miejscach do suszenia dzieci.  

4. Opiekę nad grupą zorganizowaną na terenie obiektu KSOS stanowić może jedynie 
niezbędna ilość osób.  

5. Opiekunowie grupy zobowiązani są w trakcie pobytu w obiekcie do stałego noszenia 
maseczki ochronnej.  

6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych w trakcie poruszania 
się w strefach wspólnych (szatnie, klatki schodowe, korytarze).  

7. Grupa zorganizowana ogranicza czas pobytu w obiekcie do niezbędnego minimum.  
8. Opiekunowie grup zorganizowanych oczekują na uczestników zajęć w wyznaczonym 

miejscu z zachowaniem wytycznych procedury: maseczka – dezynfekcja- dystans. 
9. Po zakończonych zajęciach grupa zobowiązana jest do opuszczenia ośrodka  

do 30 minut.  
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10. Dyrektorzy szkół, których uczniowie uczęszczają na zajęcia dydaktyczne do KSOS 
zobowiązani są do zapoznania rodziców/opiekunów prawnych uczniów z niniejszą 
procedurą oraz zebrania od nich stosownych oświadczeń, których wykaz jest zobowiązany 
dostarczyć do KSOS zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej procedury. 

11. Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą w obiektach KSOS 
zobowiązane są do złożenia oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej 
procedury. 

 

IX. ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 
 

1. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu 
sanitarnego zawartych w niniejszej procedurze. 

2. Pracownicy obsługi zobowiązani są do: 
a)  wietrzenia sal zgodnie z harmonogramem zajęć, co najmniej raz na godzinę,  
b) dezynfekowania mebli, podłóg, klamek, blatów, poręczy, włączników, uchwytów 

suszarek do włosów przed rozpoczęciem zajęć grupy lub po zakończeniu zajęć danej 
grupy. 

 

X. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2    
 

1. Do pracy w obiektach KSOS może przychodzić jedynie osoba zdrowa, bez jakichkolwiek 
objawów wskazujących na chorobę zakaźną.  

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV 2 należy niezwłocznie odsunąć go od 
pracy. Pracownik ten zobowiązany jest udać się do swojego lekarza pierwszego kontaktu 
celem potwierdzenia dobrego stanu zdrowia lub uzyskania zwolnienia z pracy  
z powodu choroby. 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać dekontaminacji.  
4. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2,  należy stosować się do 

zaleceń  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
 

XI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U DZIECI 
 

1. W przypadku zauważenia objawów, mogących wskazywać na infekcję górnych dróg 
oddechowych (w szczególności kaszel, duszności, gorączka) - należy niezwłocznie  
zawiadomić dyrektora KSOS oraz rodziców dziecka.  

2.  Dziecko z objawami należy natychmiast odizolować od osób zdrowych (pomieszczenie 
izolatki) i niezwłocznie przekazać rodzicowi/opiekunowi prawnemu. 

3. Po przyjeździe rodziców/opiekunów prawnych dziecko zostaje przekazane pod ich opiekę. 
Miejsce izolacji zostaje poddane dekontaminacji.  
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Załącznik nr 1 do PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19  
w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym w Krakowie 

 
 
 
 
 Imię, nazwisko dziecka  
 

 ………………………………………………………….. 
 
Termin zajęć/nazwisko nauczyciela  
 

 …………………………………………………………… 
 
 
 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego na zajęcia do  
Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie 

 
 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedurę bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii 
COVID-19 obowiązującą w KSOS. 

2. Jestem świadoma/y ryzyka zarażenia się mojego dziecka podczas zajęć w KSOS,  
a w konsekwencji jego domowników chorobą COVID-19.  

3. Oświadczam, że na zajęcia przyprowadzę dziecko zdrowe, bez żadnych oznak 
chorobowych typu: katar, kaszel, gorączka, duszności, itp. 

4. Zobowiązuje się nie przyprowadzać dziecka na zajęcia w przypadku wystąpienia  
u niego objawów chorobowych, o których mowa w pkt. 3, jak również w przypadku 
nałożenia na dziecko obowiązku poddania się kwarantannie lub izolacji domowej. 

5. Zostałam/em poinformowana/y, że zgodnie z procedurami dziecko będzie 
przyjmowane na zajęcia w wyznaczonym do tego miejscu. Drzwi wejściowe do 
placówek będą otwarte na 15 min przed zajęciami. 

6. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Inspekcji Sanitarnej danych 
osobowych w przypadku zarażenia COVID-19. 

7. Numer telefonu rodzica do tzw. „szybkiego kontaktu” ………………………………………………. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 
         Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  
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 Załącznik nr 2 do PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19  
w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym w Krakowie 

 

Wykaz zbiorczy Oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających  
na zajęcia do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie* 

 
Szkoła ………………………………………………………………………….…… klasa ……………….. 

 

Oświadczam, że rodzice/opiekunowie prawni niżej wymienionych uczniów zapoznali się  
i zaakceptowali Procedurę  Bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 obowiązującą w KSOS  
w Krakowie. Oświadczenia są przechowywane w szkole zgodnie z aktualnym stanem faktycznym.  

 

Lp. Nazwisko i imię dziecka Lp. Nazwisko i imię dziecka 

1  21  

2  22  

3  23  

4  24  

5  25  

6  26  

7  27  

8  28  

9  29  

10  30  

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 
…………………………………………………… 

Data i podpis wychowawcy 
 
 
*dotyczy programów miejskich: NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA ORAZ „TENIS W KRAKOWIE” 
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Załącznik nr 3 do PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19  
w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym w Krakowie 

 
 
 
 
 
 Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot 
 

 ………………………………………………………….. 
 
Nazwa podmiotu/dane teleadresowe 
 

 …………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………. 
 
 
 
 

Oświadczenie kontrahenta  
Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Krakowie 

 
 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedurę bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii 
COVID-19 obowiązującą w KSOS. 

2. Zobowiązuję się zapoznać z procedurą bezpieczeństwa wszystkich swoich pracowników 
oraz uczestników zajęć prowadzonych w obiektach KSOS. 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 
Data i podpis  

 


