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Procedury sanitarne i zasady prowadzenia treningów badmintona przez Uczniowski 

Klub Sportowy Badminton Puławy podczas epidemii COVID-19 obowiązujące od 14 

września 2020 r. do odwołania 

1. Warunkiem do przeprowadzenia treningu badmintona jest stosowanie obecnie 

obowiązujących obostrzeń, które zaordynował Rząd Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

przestrzeganie poniższych procedur i zasad prowadzenia treningów. 

2. W treningu udział mogą wziąć tylko dzieci, które posiadają pisemne lub elektroniczne 

(wysłana mailem z adresu rodzica w formie skanu) oświadczenie rodzica / opiekuna 

prawnego ws. uczestnictwa dziecka w treningach w trakcie pandemii 

3. Trener zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć i okazać ją na każde 

wezwanie dyrekcji szkoły lub innego upoważnionego organu. 

4. Klub jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować zawodników i ich rodziców o 

trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji treningów, 

miejsc parkingowych, dróg przemieszczania, możliwości kontaktu z trenerem itp. 

5. Trening wraz z procedurami sanitarnymi trwa 90 minut. W wyjątkowych sytuacjach 

trener ma prawo skrócić trening jednak nie bardziej niż do 60 minut. 

6. Przed wejściem na obiekt wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg 

ten powtarzamy po wyjściu z obiektu. 

7. Na obiekt należy wchodzić w maseczce ochronnej (usta i nos powinny być zasłonięte). 

Dopuszcza się inną formę zasłaniania ust i nosa pod warunkiem, że jest ona zgodna z 

aktualnymi przepisami i wytycznymi mającymi na celu przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianie się wirusa SARS COV-2.  

8. Uczestnicy w trakcie treningu, nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa. 

9. Każdy zawodnik powinien przed treningiem w domu zostać poddane badaniu temperatury 

ciała. Jeżeli temperatura jest w normie, nie występują żadne objawy COVID-19, to rodzic 

może wypuścić dziecko na trening (pojawienie się go na treningu jednoznacznie określa 

brak przeciwwskazań). 

10. Zawodnicy na obiekt, w którym prowadzone są treningi wchodzą sami – bez opiekunów. 

11. Obowiązuje zakaz picia wody z jednej butelki przez kilka osób. Każdy uczestnik treningu 

powinien posiadać bidon lub wyraźnie podpisaną butelkę. 
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12. W trakcie przerw w treningu zawodnicy zobowiązani są zachować przynajmniej 1,5m 

odstępu. 

13. Każdy uczestnik treningu musi mieć swój ręcznik, aby mieć możliwość wytarcia potu w 

trakcie trwania zajęć. 

14. W trakcie treningu należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy zawodnikami i 

trenerami. 

15. Po zakończeniu treningu trener zobowiązany jest do dezynfekcji: sprzętu sportowego, 

klamek, poręczy, powierzchni użytkowych w szatniach i innych powierzchni, z którymi 

zawodnicy mieli kontakt. Dopuszczalne jest, aby dezynfekcji dokonała osoba wyznaczona 

przez trenera. 

16. Podczas przeprowadzania dezynfekcji należy stosować środki ochrony indywidualnej. 

17. Rękawiczki po użyciu należy wyrzucić do koszy umieszczonych przy miejscu 

przeznaczonym do dezynfekcji rąk. 

18. Zabrania się udziału w treningach zawodnikom i trenerom, którzy: 

- W przeciągu ostatnich 10 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19, 

- W przeciągu ostatnich 10 dni przebywały zagranicą, 

- W przeciągu ostatnich 3 dni miały podwyższoną temperaturę, 

- W danej chwili odczuwają objawy chorobowe takie jak: kaszel, duszności, bóle 

mięśni, przemęczenie organizmu. 

19. Trener ma prawo: 

- Przeprowadzić wywiad rozpoznawczy z uczestnikiem treningu, na którego podstawie 

może go dopuścić lub nie dopuścić do zajęć, 

- Podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu zajęć w wypadku, gdy uzna, że nie zostały 

zapewnione odpowiednie warunki do przeprowadzenia treningu, lub jego uczestnikom 

(zawodnikom oraz trenerom) zagraża niebezpieczeństwo. 

20. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest trener prowadzący 

zajęcia. 
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