Zarządzenie dyrektora nr 19/2019/20
w sprawie zasad korzystania z boisk szkolnych XLIII Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w
związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły ze względu na COVID-19.
I Postanowienia ogólne
1.

Administratorem boisk i obiektów sportowych położonych przy Al. Niepodległości 27, 02-653
Warszawa jest dyrektor XLIII LO.

2.

Nad prawidłowym korzystaniem z boiska czuwają pracownicy obsługi szkoły, którzy są osobami
upoważnionymi do wydawania poleceń użytkownikom obiektu sportowego.

3.

Teren boiska objęty jest monitoringiem Polpatron.

4.

Obiekt przeznaczony jest w pierwszej kolejności do realizacji zajęć programowych uczniów XLIII LO.

6.

Boisko może być udostępniane na potrzeby zorganizowanych treningów i zajęć sportowych
organizowanych przez podmioty prowadzące działalność sportową oraz doraźnej rekreacji sportowej dla
mieszkańców.

7.

Boiska szkolne przy XLIII LO udostępnia się wg wg określonych zasad.

8.

Dopuszcza się możliwość korzystania z boisk szkolnych wg rezerwacji nie kolidujących z
harmonogramami pracy XLIII LO, w tym w szczególności z przeprowadzanymi w dniach 8.06.202026.06.2020 egzaminami maturalnymi.

9.

Podczas korzystania z boiska pracownicy i osoby korzystające z boiska stosują wszystkie zasady opisane
w regulaminie.

10. Boisko, w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły, otwarte jest od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 14.00.

II Szczegółowe zasady korzystania z boiska
11. Administrator obiektu sporządza harmonogram korzystania z boiska.
12. Osoby, które wyrażają chęć skorzystania z boiska mogą rezerwować miejsce drogą elektroniczną na
adres boisko43lo@gmail.com lub telefonicznie 22 844 00 85 podając datę i godziny, w których będą
korzystać z obiektu sportowego. Potwierdzenie rezerwacji otrzymują elektronicznie na wskazany adres
lub telefonicznie przed terminem, na który został zarezerwowany obiekt.
13. Rezerwacja następuje z 3-dniowym wyprzedzeniem.
14. Z obiektu można skorzystać wyłącznie po potwierdzeniu rezerwacji.
15. Na boisku może przebywać jednocześnie 16 osób.
16. Osoby przebywające na boisku zachowują odstęp 2 metrów od siebie.
17. Osoby, które zarezerwowały boisko wchodzą na teren szkoły włącznie wejściem od strony Al.
Niepodległości 27, zgłaszając to niezwłocznie dozorcy szkoły.
18. Harmonogram korzystania z boiska uwzględnia co najmniej 15 minutowy odstęp między wychodzącymi
w wchodzącymi.

19. W czasie przerwy odbywa się dezynfekcja sprzętu sportowego (bramki, ławki itd.).
20. Na boisku przebywają wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.
21. Na boisku nie mogą przebywać osoby objęte kwarantanną, izolacją lub osoby, które w ciągu ostatnich 14
dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o
zakażenie.
22. Pracownicy XLIII LO są upoważnieni przez administratora obiektu do nie wpuszczania na teren boiska
osób z infekcjami górnych dróg oddechowych.
23. Wszystkie osoby przebywające na terenie boiska są zobowiązane do zakrywania ust i nosa za pomocą
maseczek, przyłbic, odzieży lub jej części.
24. Administrator nie udostępnia dla osób korzystających z boiska maseczek lub innych środków ochrony
osobistej, o których mowa w punkcie 10.
25. Osoba korzystająca z boiska, przed wejściem jest zobowiązana do dezynfekcji rąk i własnego,
wnoszonego sprzętu, a przed wyjściem do dezynfekcji rąk, w obecności pracownika szkoły.
26. Na terenie boiska obowiązuje zakaz wnoszenia wszelkich artykułów spożywczych.
27. Osoby korzystające z boiska, po upływie czasu, na który zostało zarezerwowane korzystanie z obiektu,
są zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu sportowego w celu zapobiegania gromadzeniu
się większej liczby osób.
28. Za kontrolę zasad odpowiedzialny jest administrator obiektu i osoby przez niego wyznaczone.
29. Uczestnicy nie przestrzegający zasad określonych w regulaminie korzystania z boiska, wytycznych GIS
i MZ, podlegają natychmiastowemu wydaleniu z boiska. W przypadku niezastosowania się do
powyższego nakazu Pracownik szkoły zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Policji.
30. Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa może być przyczyną odmowy kolejnego udostępniania boiska.
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