
 

Zarządzenie nr 65/2020 

Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

z dnia 28 września 2020 roku 
 

 

w sprawie: określenia dodatkowych procedur zwiększających bezpieczeństwo pracowników i 

użytkowników Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego KPSW w Jeleniej Górze w trakcie 

trwania epidemii SARS-CoV-2. 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy: Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j Dz.U. z 2020 r., poz. 85), § 1 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie sposobu zapewnienia na uczelni bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy 

i kształcenia (Dz. U. 2018 r., poz. 2090), § 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii z dnia 7 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1356 z późn. zm.) z uwzględnieniem 

wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania 

basenów i saun w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z dnia 1 czerwca 2020 r, 

wytycznych dla siłowni, klubów fitness i obiektów wspinaczkowych Ministerstwa Rozwoju z 

dnia 5 czerwca 2020 r. zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

1. Hala Sportowa funkcjonuje na podstawie Regulaminu Hali Sportowej im. Jerzego 

Szmajdzińskiego (zarządzenie 62/2012 Rektora KPSW w Jeleniej Górze) z 

uwzględnieniem dodatkowych wymagań, takich jak: 

1) obowiązek weryfikacji liczby korzystających z hali; 

2) obowiązek używania środków ochrony osobistej w częściach wspólnych hali (hol, 

korytarze, klatka schodowa, toalety) 

3) obowiązek 

4) obowiązek dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych co 2 godziny; 

5) zapewnia korzystającym środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego; 

6) obowiązek dezynfekcji pomieszczenia przez serwis sprzątający i sprzętu sportowego 

po każdym użyciu przez użytkowników; 

7) zapewnienie 15-min. odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi 

uczestnikami zajęć lub zapewnia oddzielne wejścia i wyjścia dla poszczególnych grup 

uczestników zajęć w celu ograniczenia kontaktu pomiędzy nimi. 

2. Do hali sportowej mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. Nie mają prawa wstępu osoby które przebywają w domu 

z osobą odbywającą kwarantannę lub izolacje w warunkach domowych albo są sami 

objęci kwarantanną lub izolacja w warunkach domowych. 

3. U każdej osoby wchodzącej do hali sportowej dokonywany jest obowiązkowy, 

automatyczny, anonimowy pomiar temperatury. W razie stwierdzenia temperatury ciała 

powyżej 37,9 st. C, zaleca się powtórny pomiar temperatury po upływie 5 minut, a w 

przypadku powtórzenia wyniku pomiaru temperatury ciała powyżej 37,9 st. C zabronione 

jest wejścia do budynku, w tym z udziału w zajęciach albo podejmowania pracy w 

budynku. 

4. Siłownia i siłownia aerobowa jest dostępna tylko dla studentów w czasie realizacji zajęć 

dydaktycznych. Po zakończeniu zajęć, studenci zobowiązani są zdezynfekować używany 

przez siebie sprzęt. 



 

§ 2 

1. Kryta Pływalnia funkcjonuje na podstawie Regulaminu Krytej Pływalni (zarządzenie nr 

8/2019 Rektora KPSW w Jeleniej Górze) z uwzględnieniem ust. 2 i 3. 

2. W celu dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka zakażenia 

użytkowników i pracowników krytej pływalni oraz innych osób z zewnątrz, a także 

ograniczenia liczby kontaktów na terenie obiektu w danym przedziale czasowym zostaną 

podjęte następujące czynności: 

1) przy wejściu umieszczona zostanie informacja przypominająca o zakazie korzystania z 

pływalni przez osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg 

oddechowych; 

2) usunięte zostaną z holu zbędne krzesła, stoły i ławki; 

3) należy przeprowadzać dezynfekcje powierzchni części wspólnych takich jak klamki, 

drzwi, uchwyty szafki, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, 

powierzchnie sanitarne i plaże basenu; 

4) należy zapewnić osobom zatrudnionym środki do dezynfekcji rąk; 

5) pracowników obsługi (np. kasjerzy, osoby pracujące w szatni) oraz osób pracujących 

w bezpośrednim kontakcie z użytkownikami należy zaopatrzyć w środki ochrony 

osobistej, takie jak przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe; 

6) należy zamontować przesłony ze szkła lub przeźroczystego tworzywa sztucznego, 

izolujących stanowisko pracy od osób oczekujących w kolejce do szatni lub po bilety; 

7) należy nadzorować liczbę użytkowników korzystających z pływalni. Liczba osób 

jednocześnie korzystających z obiektu nie może przekraczać 50% maksymalnego 

obciążenia; 

8) należy umieścić informację o maksymalnej liczbie użytkowników przy wejściu do 

obiektu; 

9) należy zapewnić odległość między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m, 

10) ograniczyć interakcje personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnić 

czyszczenie i mycie pomieszczeń pomiędzy zmianami; 

11) dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie 

po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, 

jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka oraz sprzętu 

używanego przez ratowników. Ratownik powinien posiadać swój indywidualny 

gwizdek; 

12) gdzie to możliwe, wykorzystać do komunikacji metody na odległość, takie jak telefon 

lub e-mail; 

13) wyposażyć obiekt w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w 

przebieralni oraz w pomieszczeniu z natryskami; 

14) zadbać o równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce 

basenowej; 

15) podzielić za pomocą lin/pływaków tor pływacki na dwa mniejsze w przypadku zajęć, 

podczas których nie jest potrzebny tor o długości 25 m. 

16) wywiesić w obiekcie instrukcje i piktogramy dotyczących w szczególności: 

a) mycia i dezynfekcji rąk; 

b) zakładania i zdejmowania maski 

c) zakładania i zdejmowania rękawiczek 

d) zachowania bezpiecznej odległości między użytkownikami 

e) ostrzegających przed zwężeniami 

17) ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun do 50% maksymalnej 

zajętości, 



3. Nie należy prowadzić dezynfekcji natryskowej większych powierzchni przy użyciu 

alkoholowych środków dezynfekcyjnych, ponieważ istnieje ryzyko podwyższenia 

stężenia par w powietrzu i przekroczenia granicy wybuchowości. 

 

§ 3 

Wprowadza się: Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników Krytej Pływalni im. 

Andrzeja Błachny w trakcie epidemii SARS-CoV-2, który stanowi załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 4 

W przypadku podejrzenia u pracownika lub studenta zakażenia koronawirusem lub 

skierowania na kwarantannę obowiązują procedury określone w § 4 zarządzenia nr 64/2020 w 

sprawie zasad funkcjonowania KPSW w Jeleniej Górze w związku z występowaniem stanu 

epidemii COVID-19. 

 

§ 5 

Procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem użytkownika: 

1) W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba ta nie powinna zostać wpuszczona na 

teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do 

najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam 

transportem własnym lub powiadomienie: 

 
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jeleniej Górze 

ul. Jana Kasprowicza 17, 58-500 Jelenia Góra 

tel. 222 500 115 

tel alarmowy: 693 367 922 

e-mail: psse.jeleniagora@pis.gov.pl, psse@psse.jelenia-gora.pl 
 

lub 

 

Telefoniczna Informacja Pacjenta 

800 190 590 

https://pacjent.gov.pl/teleporada 

 

dodatkowo 

covid@kpswjg.pl 

 

 

2) Zgłoszenie incydentu do kierownika obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, 

w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania 

oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

3) Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym 

samym czasie w obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia 

stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl. 

 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie przepisy 

zarządzenia nr 64/2020 Rektora KPSW z dnia 28 października 2020 r w sprawie zasad 



funkcjonowania KPSW w Jeleniej Górze w związku z występowaniem stanu epidemii 

COVID-19. 

§ 7 

Tracą ważność zarządzenie 43/2020 Rektora KPSW w Jeleniej Górze. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku. 

 

 


