Regulamin i procedury zachowania bezpieczeństwa i postępowania podczas
udziału w zawodach organizowanych przez Klub Sportowy „HAND to HAND 1”
w czasie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce

1.

Każdy uczestnik lub opiekun podczas zawodów organizowanych przez K. S. „HAND to HAND 1” zobowiązany jest:
a. zapoznać się z niniejszym Regulaminem
b. podpisać oświadczenie „OŚWIADCZENIE uczestnika/opiekuna Turnieju Tańca Sportowego”
c. mieć świadomość ryzyka związanego z wirusem SARS CoV-2
d. zapoznać się z warunkami przechowywania i przetwarzania danych osobowych
2. W zawodach organizowanych przez K. S. „HAND to HAND 1” mogą brać udział jedynie osoby zdrowe, nie posiadające
infekcji i objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem zajęć
nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
3. Przy wejściu i wyjściu na teren zawodów należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie. W obiekcie znajdują się dozowniki z
atestowanymi płynami do dezynfekcji. Jeśli uczestnik zawodów jest uczulony na ogólnie dostępne środki dezynfekujące to
powinien mieć własne środki odkażające
4. Uczestnik zawodów wchodząc na teren obiektu, w którym odbywają się zawody powinien stosować obowiązujące środki
ochrony indywidualnej, zakryć usta i nos zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa
5. Rodzic/opiekun odprowadzający i odbierający dzieci musi być zdrowy, bez żadnych objawów choroby zakaźnej
6. Rodzice/opiekunowie prawni, kibice nie mogą wchodzić do strefy tancerza/trenera i organizatora/sędziego
7. Jeżeli uczestnik zawodów choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić ją na cięższy przebieg zakażenia, wówczas
pełnoletni uczestnik lub rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika, ma obowiązek poinformować przedstawiciela
macierzystego klubu o tym fakcie przed zgłoszeniem na turniej. W przypadku występowania u uczestnika chorób
przewlekłych wskazane jest dostarczenie do przedstawiciela macierzystego klubu opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w zawodach
8. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,5°C (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu z zachowaniem 15
minut przerwy) uczestnik nie zostanie wpuszczony na teren zawodów
9. Postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19
DOROŚLI → osobę pełnoletnią podejrzaną o zarażenie koronawirusem należy:
a. niezwłocznie odizolować w wyznaczonym do tego miejscu lub wydzielonym obszarze i zapewnić do opieki osobę
wyposażoną w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji
b. poprosić o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału
zakaźnego
DZIECI i MŁODZIEŻ → osobę niepełnoletnią podejrzaną o zarażenie koronawirusem należy:
c. niezwłocznie odizolować w wyznaczonym do tego miejscu lub wydzielonym obszarze i zapewnić opiekę osoby
dorosłej wyposażonej w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji
d. poinformować o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna prawnego i zobowiązać go do niezwłocznego odebrania dziecka
ZAWODY → należy:
e. zdezynfekować przestrzenie, w których przebywała osoba podejrzana o zarażenie koronawirusem oraz ich części
wspólne
f. ustalić listę osób (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała
osoba z objawami zakażenia
O zdarzeniu należy poinformować powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca lokalizacji obiektu
i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. W razie pogarszania się stanu zdrowia w/w osób należy zadzwonić
pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia wirusem Sars-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19
10. Niniejszy regulamin i procedury obowiązują od dnia 18 maja 2021 r. do odwołania i zostały opracowano na podstawie
obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów oraz rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w związku ze
stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 obowiązującym na terenie Polski

