
Zarządzenie wewnętrzne nr 2/2020 

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu 

z dnia 04.05.2020 r. 

W związku z sytuacją spowodowaną zagrożeniem przez koronawirus SARS-COV-2 i stosując się do 

postanowień zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.05.2020 r. w sprawie 

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

zarządzam, co następuje. 

Zasady korzystania z zewnętrznych obiektów rekreacyjno – sportowych będących w trwałym 

zarządzie lub administracji OSiR Zawiercie: 

 

1. na stadionie OSiR oraz boisku ORZEŁ w kompleksie obiektów OSiR I przy ul. Moniuszki 10, 

na boisku wielofunkcyjnym OSiR przy ul. Wierzbowej, otwartym skateparku przy ul. 

Wierzbowej, oraz na stadionie LKS ŻRÓDŁO Kromołów i na boisku treningowym 

znajdującym się w jego sąsiedztwie w kompleksie obiektów w Kromołowie 

administrowanych przez OSiR Zawiercie, może przebywać w tym samym czasie nie więcej 

niż 6 osób i 1 trener korzystających z wymienionych wyżej obiektów, z wyłączeniem ich 

obsługi,  

2. na kortach tenisowych zlokalizowanych w kompleksie obiektów OSiR I przy ul. Moniuszki 

10, na jednym korcie tenisowym mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 osoby 

i 1 trener korzystające z tego kortu, z wyłączeniem jego obsługi,  

3. na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę 

zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna – bez udziału 

publiczności. 

Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, tu: OSiR Zawiercie:  

1. weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,  

2. wyłącza osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego 

(poza toaletą), 

3. zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu 

sportowego,  

4. dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,  

5. zapewnia 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami 

korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających. 

Wykonanie zarządzenia polecam kierownikom poszczególnych obiektów sportowych i rekreacyjnych 
OSiR Zawiercie. 
 
Wykonanie zarządzenia polecam kierownikom poszczególnych obiektów sportowych, rekreacyjnych i 

hotelu OSiR Zawiercie. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania, które zostanie 

przekazane w formie ustnego polecenia/odwołania. 

 

                                                                                                              Dyrektor  

                                                                                                            Ośrodka Sportu i Rekreacji 

                                                                                                              Jacek Latko 

 


