
 
 
 
 
 

 
 

opracowane na podstawie 
Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 maja 2020 r. dla szkół ,  

 

 

Obowiązują od 1.09.2020 do odwołania 

opracowane na podstawie 

Wytycznych dla funkcjonowania pływalni i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce  
przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny, 1.09.2020 r. 
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IV. Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u klienta korzystającego z pływalni   

lub personelu zapewniającego obsługę obiektu 
V. Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracowników obsługujących pływalnię 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wrzesień 2020 

 

Procedury bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem pływalni działającej  

w  SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach  

w okresie zmienionych warunków pracy placówki 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19 
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I.  Ogólne zasady dotyczące osób korzystających z pływalni znajdującej się na terenie 
szkoły  

 

1. Wejście na teren obiektu oznacza zapoznanie się i akceptacje zapisów zawartych we wszystkich 
punktach regulaminu. 

 
2. Z pływalni nie mogą korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji oraz osoby,  

które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą  
na COVID-19. 
 

3. Podczas funkcjonowania pływalni, na jej terenie mogą przebywać wyłącznie: 
 

1) Osoby biorące udział w zajęciach 
2) Personel obsługujący pływalnię, w tym pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu 

w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp. 
3) Ratownicy wodni. 

 
4. Niedozwolone jest przebywanie na terenie pływalni osób innych niż wyżej wymienione w pkt.2 

niniejszej procedury, w tym rodziców małoletnich użytkowników (z wyjątkiem sytuacji,  
gdy użytkownik wymaga pomocy np. w poruszaniu się). 

 

5. Pływalnia nie zapewnia wody pitnej. Użytkownik pływalni musi zaopatrzyć się we własną butelkę 
z wodą. 
 

6. Maksymalna liczba osób korzystających z obiektu jednocześnie nie może przekroczyć 30. Osób. 
 

7. W miarę możliwości drzwi wejściowe do pływalni pozostają otwarte przez cały czas działania 
obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania. 
 
 

II.   Środki bezpieczeństwa osobistego 
 

1. Osoby oczekujące na wejście na pływalnię zachowują odpowiedni odstęp  
(co najmniej  1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

 

2. Po wejściu na teren pływalni osoby  zobowiązani są do zachowania niezbędnego dystansu  
1,5 metrowej odległości pomiędzy osobami oczekującymi w szatni, przebieralni, toalet i natrysków. 
 

3. Obowiązkiem klientów jest zdezynfekowanie rąk przed wejściem na basen oraz do szatni. 
 

4. Klienci zobowiązani są do korzystania z szafek oraz pryszniców w sposób zapewniający zachowanie 
dystansu osób, tj. z co drugiej szafki oraz z co drugiego prysznica. 
 

5. Przed wejściem na pływalnię  obowiązkowa jest staranna kąpiel oraz mycie całego ciała  
pod natryskiem. 

 

6. Przejście do hali basenowej możliwe jest jedynie przez brodzik do dezynfekcji stóp. 
 

7. Osoby korzystające z basenu powinni dążyć do unikania nierównomiernego rozmieszczenia osób 
pływających na torze niecki basenowej. 

 

8. Zobowiązuje się osoby korzystające z basenu do zachowania porządku po zakończeniu pływania. 
 

9. Osoby które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu  
przez ratowników i mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. 
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III.  Środki bezpieczeństwa związane z przygotowaniem pomieszczeń : 
 

1. Przy wejściu na teren pływalni  wywieszone są informacje: 
 

1) dotyczące objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu 
2) zawierające nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej 
3) zawierające adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego 
4) zawierające numery telefonów do służb medycznych 
5) zawierające numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590) 

 

2. Przy wejściu na teren pływalni umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk oraz zamieszczona 
informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren obiektu.  
 

3. Personel sprzątający pływalnię ma obowiązek dezynfekowania powierzchni wspólnych w strefie 
wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłóg) regularnie, 
kilka razy w ciągu dnia oraz prowadzenie dezynfekcji szafek po każdym użytkowniku. 
 

4. Obsługa pływalni systematycznie dezynfekuje miejsca i przedmioty ogólnodostępne. 
 

5. W toalecie wywieszone są instrukcje dotyczące mycia rąk oraz zdejmowania i zakładania maseczki. 
 

6. Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest dla klientów przy wejściu na basen oraz przed wejściem  
do szatni. Obok płynu zamieszczona jest informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk. 
 
 

IV.  Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u klienta korzystającego  
z pływalni.  

 
1. Jeżeli osoba korzystająca z basenu przejawia niepokojące objawy choroby, wówczas ratownik  

lub inny członek personelu obsługującego pływalnię informuje o tym kierownika obiektu 
sportowego, który: 
 

1) niezwłocznie przerywa użytkowanie pływalni przez klientów, 
2) zapewnia odizolowanie klienta przejawiającego objawy choroby w pomieszczeniu do tego 

wyznaczonym (izolatka). 
 

2. Izolatka w czasie funkcjonowania pływalni zostaje wyznaczona na terenie szkoły, w izolatorium,  
obok gabinetu pielęgniarki. 

 

3. W przypadku konieczności odizolowania potencjalnie chorej osoby, ratownik niezwłocznie 
powiadamia rodziców,  o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go z terenu pływalni  
oraz informuje Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Polkowicach, a w razie pogarszania 
się stanu zdrowia odizolowanej osoby także pogotowie ratunkowe. 

 
 
V.   Procedura w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracowników 

obsługujących pływalnię 
 

1. Pracownicy obsługujący obiekty sportowe są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Zostają w domu i kontaktują się 
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, 
a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować,  
że mogą być zakażeni koronawirusem.   
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2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 
u pracownika będącego na stanowisku pracy : 

 

1) zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i odizolowany; 
2) odizolowany pracownik zostaje poddany pomiarowi temperatury ciała i zaopatrzony  

w maseczkę oraz jednorazowe rękawiczki; 
3) kierownik obiektu sportowego lub wyznaczona przez niego osoba powiadamia Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Polkowicach ; od tej pory szkoła ściśle stosuje się do instrukcji  
i poleceń tej instytucji; 

4) obszar, w  którym poruszał się i przebywał pracownik, zostanie poddany gruntownemu 
sprzątaniu,  
a także dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, włączniki itp.); 

5) wdrożenie dalszych procedur, w tym opróżnieniu wody z niecek basenowych jest uzależnione  
od stanowiska powiatowego inspektora sanitarnego dotyczącego każdego konkretnego 
przypadku zakażenia. 

 

3. Kierownik gospodarczy lub wyznaczona przez niego osoba sporządza listę osób przebywających  
w tym samym czasie w części/częściach obiektu pływalni oraz szkoły, w których przebywała osoba 
podejrzana o zakażenie. 
 

4. Wszelkie wątpliwości co do sposobu postępowania będą konsultowane z Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Polkowicach. 

 
 
 
 

Zatwierdzono: 
Elżbieta Kich-Wiśniewska  
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach  

  


