
Procedury bezpieczeństwa w trakcie zawodów Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki 
  
Zasady ogólne 
1. Na obiekt mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 
w  warunkach domowych oraz  nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub 
izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed zawodami.   

2. Wszyscy zawodnicy przy wejściu na obiekty sportowe są zobowiązani do podpisania 
oświadczenia o stanie zdrowia (wzór w załączniku).  

3. Udział w meczu bez złożenia podpisu jest traktowany jako udział zawodnika nieuprawnionego. 
 
Wejście na obiekt  

1. Wszystkie osoby wchodzące na obiekt sportowy muszą mieć założone maseczki lub przyłbice, 
zakrywające nos i usta.  

2. Przy wejściu na obiekt każda z osób musi zdezynfekować ręce.  
3. Osoby nie stosujące się do powyższego zapisu nie zostaną wpuszczone na obiekt. 
4. Ręce należy również dezynfekować przed wejściem do szatni i wejściem na halę. 
5. Na teranie obiektu może znajdować się maksymalnie 250 uczestników (poza osobami 

obsługującymi zawody) 
6. Należy do niezbędnego minimum ograniczyć obecność osób towarzyszących. 
7. Zawodnicy przychodzą na swój mecz i zaraz po zakończeniu są proszeni o opuszczenie 

obiektów sportowych. 
8. Organizator zapewnia dozowniki płynów do dezynfekcji przy wejściu na obiekty sportowe, 

przy wejściu do każdej szatni oraz przy wejściu na halę sportową. 
 
Osoby znajdujące się na obiekcie podczas zawodów  

1. Przez cały czas trwania zawodów należy dbać o zachowanie bezpiecznej odległości między 
osobami, które organizują imprezę oraz w niej uczestniczą.  

2. Wszystkie osoby przebywające na obiekcie sportowym muszą używać maseczek z wyjątkiem 
obsługi, organizatorów, sędziów i zawodników. 

3. Ceremoniał meczowy: 
a) losowanie bez podawania rąk z zachowaniem dystansu 1,5 m 
b) drużyny wchodzą na boisko bezpośrednio ze swoich ławek rezerwowych bez powitania 

pod siatką 
c) po meczu zespoły przechodzą do szatni bez pożegnania pod siatką 

 
Zasady ogólne dla uczestników imprez sportowych  

1. Jeśli kaszlesz, kichasz, wycierasz nos, używaj jednorazowych chusteczek, a potem od razu je 
wyrzucaj.  

2. Jeśli kichasz, zasłoń usta jednorazową chusteczką lub przedramieniem, a nie dłonią.   
3. Nie dotykaj twarzy, a zwłaszcza ust i nosa.   
4. W miarę możliwości włączniki światła, klamki itp. naciskaj łokciem lub kostką zgiętego palca.   
5. Unikaj dotykania elementów infrastruktury – siatki, słupków. 
6. Nie kładź telefonu na ogólnodostępnych ławkach, stołach i nie korzystaj z niego podczas 

jedzenia.   
7. Nie jedz niczego bez umycia lub zdezynfekowania rąk  
8. Z jednej butelki napoju może korzystać tylko jedna osoba. Nie dziel się z innymi jedzeniem ani 

piciem.   
 



Dodatkowe obostrzenia obowiązujące w obszarze żółtym 
1. Mecze odbywają się bez udziału kibiców.  
2. Do szkoły mogą wejść wyłącznie zawodnicy i trenerzy drużyn, sędziowie, organizatorzy oraz 

osoby z obsługi.  
3. Zawodnicy przyjeżdżają bezpośrednio na swój mecz, a po zakończeniu swojego spotkania 

bezzwłocznie opuszczają obiekt. Zaleca się w miarę możliwości jak najkrótsze korzystanie 
z szatni 

4. Na korytarzach oraz w szatniach obowiązuje nakaz noszenia maseczek (chyba, że jest 
możliwość ciągłego zachowania dystansu min. 1.5 m). 

5. W trakcie rozgrzewki i meczu zawodnicy mogą poruszać się bez maseczki. 
6. Obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, do szatni oraz do hali 

 
Postanowienia końcowe 

W stosunku do uczestników zawodów nie stosujących się do zaleceń sanitarnych, 
a w szczególności przybycia na zawody podczas kwarantanny lub z posiadaną wiedzą 
o zarażeniu koronawirusem, oprócz ewentualnych kar nakładanych przez służby sanitarne, 
organizator będzie stosował sankcje zapisane w Przepisach Dyscyplinarnych do 
bezwzględnego zawieszenia zawodnika włącznie.  


