
Procedury trenowania z zachowaniem środków ostrożności podczas 
Treningów w ARPS Ferajna w sezonie 2020-2021 #dlarodziców 

 
 
1. W czasie treningu na boisku może przebywać maksymalna liczba dzieci i trenerów dozwolona w 

danym etapie „odmrożeń”). Obowiązywać będzie zasada: wejdź – trenuj – wyjdź.  
2. Jest już możliwość korzystania z szatni i toalety! Obowiązuje wtedy nakaz zakrywania ust i nosa. 
3. Każdy zawodnik powinien mieć ze sobą worek zamykany lub torbę treningową,  

w której znajdować się będzie podpisana butelka lub bidon z wodą, kurtka przeciwdeszczowa oraz 
maseczka ochronna umieszczona tam na czas zajęć. 

4. W przypadku treningu na hali zawodnicy, jak i ich opiekunowie mają obowiązek przebywania w 
maseczkach ochronnych. Ich zdjęcie możliwe jest dopiero po wejściu przez dzieci na halę  
i rozpoczęciu treningu. Po zakończonym treningu dzieci zakładają maseczki i dopiero wówczas 
mogą opuścić halę sportową. 

5. Każda obiekt posiada także swoje zasady użytkowania na czas COVID. Rodzice wraz zawodnikami 
mają obowiązek zapoznać się z nimi i bezwzględnie ich przestrzegać. 

6. W czasie trwania zajęć, jak również podczas zmiany grup dzieci mają bezwzględny obowiązek 
przestrzegania poleceń osoby prowadzącej zajęcia  
w celu zapewnienia wszystkich środków ostrożności. 

7. Przed wejściem na boisko każdy z zawodników ma obowiązek zdezynfekować dłonie w miejscu 
wskazanym przez trenera lub psychologa. Po skończeniu zajęć, a przed opuszczeniem boiska 
zawodnicy także na polecenie osoby prowadzącej obowiązkowo dezynfekują dłonie. 

8. W czasie wymiany grup obowiązuje ściśle określona procedura,  
którą przeprowadza trener lub psycholog. Zawodnicy są zobowiązani  
do bezwzględnego zachowania wszystkich poleceń z nią związanych.  

9. Zawodnicy nie mogą dotykać infrastruktury sportowej (bez wyraźnego wskazania trenera lub 
psychologa). Sprzęt, którego używać będą zawodnicy zostanie każdorazowo zdezynfekowany po 
zakończonych zajęciach. 

10. W czasie zajęć obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami 
oraz ograniczenie do koniecznego minimum interakcji zarówno pomiędzy zawodnikami, jak i 
prowadzącym zajęcia i dziećmi. 

11. Przed rozpoczęciem każdych zajęć rodzice bądź opiekunowie są zobowiązani  
do zgłaszania jakichkolwiek dolegliwości dziecka (zwłaszcza mogących mieć wpływ na jego udział 
w treningu), a także ewentualnego kontaktu z osobą z podejrzeniem zakażenia. 

12. Uczeń może być przyprowadzany na zajęcia Ferajny i z niej odbierany przez opiekunów bez 
objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.  

13. Przez objawy pkt. 12 rozumie się:  
podwyższoną temperaturę ciała,  
ból głowy i mięśni,  
ból gardła,  
kaszel,  
duszności i problemy z oddychaniem,  
uczucie wyczerpania,  
brak apetytu.  

14. Przed rozpoczęciem pierwszego treningu rodzice lub opiekunowie zobowiązani są dostarczyć 
wydrukowany i podpisany przez siebie. W przypadku braku takich dokumentów istnieje 
możliwość podpisania ich przed treningiem (u trenera lub psychologa, który dysponuje kopią oraz 
każdorazowo dezynfekowanym długopisem). 

15. Źródłem nadrzędnym są rozporządzenia wydawane przez Ministerstwo Sportu dostępne na 
stronie: https://www.gov.pl/web/sport 

  


