PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA COVID-19:
WSZYSCY UCZESTNICY 27. MISTRZOSTW POLSKI W TAEKWON-DO ZS PUT ZOBOWIĄZANI SĄ DO
BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
1. Zawodnicy korzystają z indywidualnego sprzętu sportowego określonego regulaminem
ZS PUT
2. Poddanie się w dniu rejestracji pomiarowi temperatury ciała (zawodnicy, trenerzy, sędziowie,
organizatorzy)
3. Zawodnicy wchodzą w strefę walki w pełnym sprzęcie oraz dezynfekują go
4. Sędziowie prowadzący sędziują walki w rękawicach jednorazowych, które zmieniają po
każdej walce lub je dezynfekują
5. Werdykt sędziowski odbywać się będzie w założonych rękawiczkach i można je zdjąć dopiero
po opuszczeniu strefy walki
6. W strefie walk przebywają tylko i wyłącznie sędziowie, zawodnicy aktualnie rywalizujący
i sekundanci
7. Wszystkie osoby w strefie walk (z wyjątkiem walczących zawodników i sędziego
prowadzącego walkę) są zobowiązane do stosowania maseczek
8. Zawodnicy po ogłoszonym werdykcie dziękują rywalowi oraz jego trenerom bezkontaktowo
(np. prze ukłon)
9. Poza strefą walki, na terenie obiektu, sędziowie, zawodnicy, trenerzy i obsługa zawodów
obowiązkowo przebywają w maseczkach lub zachowują dystans społeczny
10. Wszyscy uczestnicy zawodów (sędziowie, zawodnicy, trenerzy) zobowiązani są do złożenia
oświadczenia Covid
11. Wszyscy uczestnicy zawodów dezynfekują ręce przed wejściem na teren obiektu
12. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do innych dodatkowych
zaleceń wydanych przez służby sanitarne, organizatora oraz sędziego głównego zawodów
13. Widzowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, obowiązek zachowania dystansu
społecznego 1,5m ( nie dotyczy rodzin i osób pozostających we wspólnym pożyciu)
14. Celem umożliwienia udziału w imprezie Organizator prosi o dobrowolne okazanie
zaświadczenia o wykonaniu pełnego szczepienia ochronnego przeciwko Covid-19.
15. Jednocześnie informujemy, iż nieokazanie zaświadczenia o szczepieniu przeciwko
Covid-19,może skutkować odmową wejścia
 Osoba, która nie okaże zaświadczenia o pełnym szczepieniu będzie uważana za osobę
niezaszczepioną i będzie mogła wejść na teren imprezy pod warunkiem, iż zmieści się
w limicie 250 osób.
Ze względu na stan epidemiczny w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co-2 zabrania się
udziału osobom z objawami infekcji tj: gorączka, kaszel, duszność, bóle mięśni, ból gardła, katar,
biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty, utrata węchu i smaku.
Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w imprezie wiąże się
z ryzykiem zachorowania na Covid-19 i zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego
tytułu.
Uczestnicy (zawodnicy, sekundanci, trenerzy) zobowiązani są posiadania maseczek we własnym
zakresie.
Organizator zapewnia ochronę osobistą ( maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji) tylko sędziom
i obsłudze zawodów!

