
ZARZĄDZENIE NR 52/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia zasad  korzystania z siłowni oraz boiska do squasha w Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Czerniejewie obowiązujące w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2 

Na podstawie: 

᠆ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz.374 z późn. zm.), 

᠆ rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronowirusem SARS-COV-
2 (Dz. U. z 2020 r., poz.325), 

᠆ ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz. U. z 2019 r., poz.1239 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady korzystania z siłowni oraz boiska do squasha w Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Czerniejewie obowiązujące w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2, stanowiące załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisana. 

  Burmistrz 
Miasta i Gminy Czerniejewo 

 
Tadeusz Szymanek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 52/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

Zasady korzystania z siłowni oraz boiska do squasha w Hali Widowiskowo-Sportowej  
w Czerniejewie obowiązujące w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2: 

1. Godziny otwarcia Hali: 

poniedziałek - piątek 16:00-21:00 

sobota: 14:00-21:00. 

2. Zapisy na siłownię i squasha prowadzone będą telefonicznie lub przez profil „Facebook” 

na konkretną godzinę. 

3. Istnieje możliwość zakupu tylko wejść jednorazowych na konkretną godzinę, ustaloną 
z pracownikiem Hali; czas ćwiczeń maksymalnie do 60 minut. 

4. Nie ma możliwości zakupu karnetów; osoby posiadające niewykorzystany karnet, będą miały możliwość 
skorzystania z niego, kiedy sytuacja obowiązująca w kraju wróci do normy. 

5. Z siłowni łącznie może korzystać maksymalnie 16 osób jednocześnie, przy czym 
w pomieszczeniu docelowym może przebywać maksymalnie 8 osób i na hallu, w strefie wyznaczonej na 
siłownię, również maksymalnie 8 osób. 

6. Z boiska do squasha mogą korzystać maksymalnie 2 osoby. 

7. Na boisku do squasha wskazane jest korzystanie z własnego sprzętu. 

8. Każdego obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu. 

9. Należy zachować bezpieczny dystans minimum 1,5 m odległości między ćwiczącymi. 

10. Korzystanie z pryszniców i szatni nie jest możliwe. 

11. Przed wejściem do siłowni oraz na boisko do squasha obowiązkowa jest zmiana obuwia 
w wyznaczonym do tego celu miejscu w hallu Hali. 

12. Istnieje możliwość korzystania z toalet tylko na głównym hallu Hali. 

13. Każda osoba korzystająca z siłowni obowiązana jest posiadać własny ręcznik. 

14. Każda osoba korzystająca z siłowni obowiązana jest do każdorazowej dezynfekcji sprzętu, 
z którego korzystała. 

15. Dezynfekcja ogólna sprzętu oraz pomieszczeń będzie przeprowadzana przez pracowników Hali po 
każdej grupie opuszczającej obiekt, w ciągu 15 minut przerwy technicznej. 

16. Preferowana jest płatność bezgotówkowa. 

17. Każda osoba wchodząca do Hali będzie miała dokonany pomiar temperatury ciała; osoby 
z temperaturą powyżej 38 stopni będą poproszone o opuszczenie obiektu. 

18. Każda osoba korzystająca z siłowni lub boiska do sqasha będzie miała obowiązek wypełnienia 
i podpisania ankiety; w przypadku chociaż jednej zaznaczonej odpowiedzi “TAK” klient będzie poproszony 
o opuszczenie obiektu. 

19. Osoby z grupy wysokiego ryzyka (w wieku powyżej 60 lat lub cierpiące na choroby przewlekłe) 
proszone są o rozważenie decyzji o korzystaniu z obiektu. 

20. Osoby, które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez 
pracowników Hali, a w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem 
natychmiastowym. 

21. Piętro Hali zostaje wyłączone z użytku. 

ANKIETA 
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Imię i nazwisko  

Numer telefonu  

Czy występują  u Pana/Pani objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, 
takich jak gorączka, kaszel lub duszności? 

 
TAK/NIE 

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał/miała Pan/Pani kontakt z osobą, u której 
stwierdzono zakażenie koronawirusem 
SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym) 
lub osobą w kwarantannie? 

 
TAK/NIE 

Czy w okresie ostatnich 14 dni pracował/pracowała Pan/Pani 
lub przebywał/przebywała jako odwiedzający/odwiedzająca 
w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych 
koronawirusem SARS-CoV-2 (oddziały zakaźne, szpitale jednoimienne 
zakaźne)? 

 
TAK/NIE 

 
Data 

 

 
Podpis 
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