Miejski Ośrodek Sportu
Rekreacji i Rehabilitacji

ZARZĄDZENIE DYREKTORA
NR: 56/2020

Z DNIA 23 grudnia 2020r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii, zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w Miejskim Ośrodku Sportu
Rekreacji i Rehabilitacji
Nadzór: Dyrektor MOSRiR
OTRZYMUJĄ: według rozdzielnika
Realizacja: Zastępca dyrektora, kierownicy obiektów
Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji stanowiącego załącznik
do uchwały Nr XII/247/03 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie przekształcenia
zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową
pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka
Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” ze zm. w związku z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz.U. 2020., poz. 2316) zarządzam, co następuje:
§1
1. W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., o którym mowa w preambule
niniejszego zarządzenia informuję, o zakazie prowadzenia w dniach od 28 grudnia br. do 17 stycznia 2021 r.:
1) basenów i siłowni z zastrzeżeniem, iż zakaz ten nie dotyczy członków kadry narodowej polskich
związków sportowych,
2) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej za wyjątkiem: masaży i terapii
leczniczych, diagnostyki fizjoterapeutycznej, fizykoterapii, hydroterapii, masaży leczniczych i terapii
ruchowej itp.,
3) współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych w obiektach będących
w zarządzie jednostki, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Dopuszczalna jest działalność polegająca na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć
sportowych i wydarzeń sportowych w obiektach będących w zarządzie jednostki bez udziału publiczności
i wyłącznie:
1) w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1 z późn. zm) lub,
2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub
3) zawodników będących członkami kadry narodowej, lub
4) reprezentacji olimpijskiej, lub
5) reprezentacji paraolimpijskiej, lub
6) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub
7) dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni
polski związek sportowy.
3. Podstawą zorganizowania zajęć, o których mowa w ust. 2 jest dokument potwierdzający wymienione
w ust. 2 okoliczności wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo
przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim
lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o
zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.
4. Kierownik obiektu przed dopuszczeniem do udostępnienia obiektu w okolicznościach, o których mowa
w ust. 2 ma obowiązek:
1) zweryfikować dokument, o którym mowa w ust. 3,
2) zweryfikować liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym,
korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
3) zdezynfekować szatnie i węzły sanitarne,

4) zapewnić osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub
korzystającym
z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rak i sprzętu sportowego,
5) zdezynfekować urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
6) zapewnić 15–minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć
sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego
lub w inny sposób ograniczyć kontakt pomiędzy osobami,
7) wywiesić w widocznym miejscu dla osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu
sportowym oraz korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego informację o
obowiązku dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia
sportowe.
§2
Zobowiązuję kierowników obiektów do:
1) zapoznania każdego z pracowników z treścią niniejszego zarządzenia,
2) zamieszczenia niniejszego zarządzenia w miejscu ogólnodostępnym dla osób uczestniczących
w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystających z obiektu sportowego lub
sprzętu sportowego.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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