
Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące na zajęciach
Szkoły Pływania Fregata Swimming organizowanych przez Fregatę Swimming sp. z o.o.

Wstęp:

Celem opracowania procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia się na basenie wirusem 
SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników basenu i osoby korzystające z obiektu w
trakcie zajęć Szkoły Pływania Fregata Swimming. Procedury zostały opracowane na potrzeby 
zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na obiekt przez odpowiednie organy w 
czasie pandemii COVID-19 i dotyczą wszystkich pracowników Fregaty Swimming sp. z o.o. oraz osób 
uczęszczających na zajęcia basenowe. 
Procedury określają działania, które Fregata Swimming sp. z o.o. jako organizator zajęć basenowych 
może podjąć celem zwiększenia bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników basenu i 
ograniczenia liczby kontaktów na terenie obiektu w danym przedziale czasowym, w ramach 
zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.
Rodzice/opiekunowie prawni decydujący się na przyprowadzenie dziecka na zajęcia są świadomi, że 
mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa ze względu na specyfikę pracy z małymi 
dziećmi, nie da się w pełni wyeliminować ryzyka zakażenia koronawirusem. 

Podstawą do opracowania procedury są:

1) obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS,
2) wizja lokalna, analiza ryzyka,
3) potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.

I. Obowiązki organizatora zajęć:

1. Organizator zajęć ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w 
obiekcie do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał.
2. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji. 
3. Przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o 
odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z udziałem dziecka w zajęciach na basenie.
4. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia 
wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, dzieci lub domowników dzieci 
uczęszczających na zajęcia basenowe.
5. Informuje rodziców/opiekunów prawnych, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują na 
basenie, w grupie i dlaczego zostały wprowadzone.
6. Przystosowuje obiekt do reżimu sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji - 
wyposaża obiekt w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy 
umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.
7. Przypomina o podstawowych zasadach higieny - zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia 
itp. w odpowiedni sposób.
8. Umieszcza informację o maksymalnej liczbie użytkowników przy wejściu do obiektu.
9. Zapewnia, że pracownicy obsługi basenu jak i instruktorzy prowadzący zajęcia unikają kontaktów z
osobami chorymi lub na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają ogólnych zasad izolacji, 
przede wszystkim osób z grupy podwyższonego ryzyka. 



II. Obowiązki uczestników zajęć – rodziców/opiekunów prawnych i dzieci:

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w 
warunkach pandemii.
2. Przestrzegają wytycznych Szkoły Pływania Fregata Swimming dotyczących przyprowadzania i i 
wejścia dzieci na zajęcia, korzystania z szatni, natrysków. Dbają o to, by przebiegało to sprawnie.
3. Obowiązkowo noszą osłony ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i 
nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy 
bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli 
należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
4. Rodzice/opiekunowie prawni nie posyłają na zajęcia dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub jest w izolacji.
5. Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają na zajęcia tylko bezwzględnie zdrowe dzieci – bez 
objawów chorobowych.
6. Rodzice/opiekunowie prawni wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało na basen zabawek i 
niepotrzebnych przedmiotów.
7. Wprowadza się zakaz przynoszenia przez dzieci jakiejkolwiek żywności z domu (słodycze itp.).
8. Rodzice/opiekunowie prawni przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. 
myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, 
nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
9. Obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali 
basenowej.
10. Rodzice/opiekunowie prawni oraz dzieci unikają kontaktów z osobami chorymi lub na 
kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z 
grupy podwyższonego ryzyka. 
11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się dostosować się do wszelkich próśb i zaleceń 
przekazywanych przez pracowników Fregata Swimming sp. z o.o., rozumiejąc, iż wynikają one z 
dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich 
podopiecznych Szkoły Pływania Fregata Swimming oraz dla osób przebywających na terenie basenu.

III. Obowiązki pracowników:

1. Każdy pracownik w Szkole Pływania Fregata Swimming zobowiązany jest do samoobserwacji i 
pomiaru temperatury w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.
2. Pracownicy używają środków ochrony osobistej (przyłbice) na brzegu basenu, a w wodzie 
zdejmują je.
3. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z obiektu i w trakcie pracy często odkaża ręce płynem 
do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myje ręce 
zgodnie z instrukcją.

IV. Funkcjonowanie basenu i organizacja zajęć w podwyższonym reżimie sanitarnym – zasady:

1. Drzwi wejściowe na basen pozostają otwarte przez cały czas działania obiektu w miarę 
możliwości, co pozwoli unikać ich dotykania.
2. Przed kasą/szatnią oznaczone są strefy czekania z zachowaniem 2-metrowego dystansu.
3. Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba dorosła plus dziecko. 
Informacja na ten temat zostanie zamieszczona na zewnątrz przed drzwiami wejściowymi lub/i obok 
okienka kasowego/szatni.
4. Z szatni może korzystać jednorazowo jedna osoba dorosła plus dziecko.



5. Po każdym użytkowniku dezynfekowane są kluczyki/bransoletki do szafek.
6. W poczekalni usunięte zostają krzesła i ławki, rodzice oczekujący na dziecko proszeni są o 
oczekiwanie poza holem basenu/obiektu (możliwe oczekiwanie w części restauracyjnej obiektu, o ile
taka część w obiekcie się znajduje).
7. Wprowadzony zostaje bezwzględny zakaz przynoszenia z domu różnych przedmiotów – w tym 
zabawek.
8. W przebieralni dostępna jest tylko ograniczona liczba szafek. Po każdym użytkowniku szafka 
będzie dezynfekowana.
9. Liczba osób korzystających jednocześnie z pryszniców zostaje ograniczona do 2 osób dorosłych 
(plus 2 dzieci).
10. Ustala się maksymalną liczbę użytkowników basenu - liczba osób jednoczasowo korzystających z 
obiektu nie przekracza 50% maksymalnego obciążenia.
11. Zajęcia w wodzie prowadzone są przy równomiernym rozmieszczeniu osób pływających w niecce
basenowej, w wyznaczonych strefach, z zachowaniem dystansu.
12. W strefie basenów prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak 
klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, 
powierzchnie sanitarne i wokół basenów.

V. Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji u pracownika

1. Pracownicy obiektu są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie 
powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty 
od pracy i odesłany transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub w 
przypadku gdy jest to niemożliwe, oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, 
odizolowany od innych osób.
3. W sytuacji opisanej w pkt 2. wstrzymane zostaje przyjmowanie użytkowników i powiadomiona 
zostaje właściwa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.
4. Ustalony zostaje obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzone jest 
rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).

VI. Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji u uczestnika zajęć (rodzica/opiekuna 
prawnego lub dziecka)

1. Osoby, u których stwierdzono wyraźne oznaki choroby, takie jak uporczywy kaszel, złe 
samopoczucie, trudności w oddychaniu, nie zostają wpuszczona na teren basenu. Osoby takie 
zostają poinstruowane o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem 
konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 
112.
2. Incydent taki zgłoszony jest do zarządcy basenu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w 
którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz 
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
3. Ustalona zostaje lista 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.



VII. Postanowienia końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 6.06.2020.
2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać organizator zajęć przez uchylenie, zmianę lub 
uzupełnienie dotychczasowych zapisów.
3. O zmianach w procedurach organizator informuje pracowników i rodziców/opiekunów prawnych 
dzieci.
4. Procedury obowiązują do odwołania.


