
Zarządzenie nr 9/2020 
Dyrektora Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach 

z dnia 04 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany w ograniczeniu funkcjonowania Centrum Sportów Wodnych 

w Dąbkach w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co V-2 wywołujący chorobę 
COVID-19 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. (Dz.U.2020. poz. 792) 

zarządzam co następuję: 

§1 

Od dnia 4 maja 2020 r. zostaje otwarte Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach w 

następującym zakresie: 

1. Wejście do Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach możliwe będzie głównym 

wejściem. 

2. Po wejściu do Centrum a także po opuszczeniu obiektu należy bezwzględnie 

zdezynfekować dłonie. 

3. Należy zachować co najmniej 1,5 m dystans od innych osób przy jednoczesnym 

zakryciu ust i nosa. 
4. W budynku Centrum będą mogły przebywać jednocześnie cztery zdrowe osoby, w 

związku z czym po wejściu należy zgłaszać się do biura, celem weryfikacji. 

5. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC). 

6. Urządzenia i sprzęt należy regularnie dezynfekować po każdym użyciu. 

7. Codziennej dezynfekcji podlegają również ciągi komunikacyjne, powierzchnie 

dotykowe tj . , włączniki, klamki, poręcze, powierzchnie płaskie, blaty i klawiatury. 

8. Budynek należy wietrzyć raz na godzinę przez 5-1 O min. 

9. Infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów wodnych i motorowodnych lub 

rekreacji tj . kajak, łódka, rower wodny motorówka, skuter wodny możliwa jest w tym 

samym czasie nie więcej niż 2 osoby, z wyłączeniem osób zamieszkujących lub 

gospodarujących wspólnie. 

§2 

Procedura postepowania na wypadek zakażenia na koronawirusa lub COVID-19: 

I. Pracownicy oraz osoby przebywające w Centrum w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów nie powinni przychodzić do budynku, powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr telefonu 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem. 

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach: gis.gov.pl lub https:// gov.pl/web/koronawirus/ a także 

obowiązujących przepisów prawa. 



3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy lub osoby 
przebywające w Centrum niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 
należy niezwłocznie umieścić go w wyznaczonym pomieszczeniu wyposażonym w środki 
ochrony indywidualnej (maseczka, rękawice) do czasu odebrania przez specjalne służby. 
Należy stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik /osoba podejrzana zakażeniem 
koronawirusem, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( poręcze, klamki, 
uchwyty itp.) 

5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 
ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

6. Zaleca się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 
podmiotu, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 
wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

7. W przypadku wątpliwości, należy zwrócić się do właściwie powiatowej stacji sanitarno
epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

§3 

I. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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