ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA MOBILNEJ AMO
na czas szkoleń w okresie epidemii COVID-19 w Polsce
1. Zalecane jest, aby każdy uczestnik przybył na miejsce szkolenia indywidualnie. Uczestnicy powinni
unikać wspólnego dojazdu na szkolenie (np. wspólnie jednym samochodem).
2. Zalecane jest, aby każdy uczestnik przybył na miejsce szkolenia unikając podróży zbiorowymi
środkami transportu (np. pociągiem, autobusem).
3. Przyjazd na miejsce jest możliwy najwcześniej 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia
(w przypadku wcześniejszego przyjazdu prosimy o pozostanie w samochodzie lub w ustronnym
miejscu, w znacznej odległości od obiektu).
4. Warunkiem udziału w szkoleniu Mobilnej AMO jest przekazanie przed rozpoczęciem szkolenia
wypełnionego i podpisanego „Oświadczenia uczestnika szkolenia Mobilnej AMO” wg wzoru
dostępnego na stronie www.laczynaspilka.pl/amo w sekcji „Dokumenty”. Każdy uczestnik
szkolenia zobowiązany jest do samodzielnego przygotowania oświadczenia i przyjścia na szkolenie
z uzupełnionym i podpisanym oświadczeniem. Czyste oświadczenia nie będą dostępne na miejscu
szkoleniu.
5. Trener Mobilnej AMO weryfikuje oświadczenia uczestników szkolenia Mobilnej AMO, o których
mowa w punkcie 4. - nie ma możliwości udziału w szkoleniu bez podpisanego oświadczenia.
Oświadczenie musi zostać dostarczone przed każdym szkoleniem.
6. Wymagane jest bezwzględne zachowanie przez uczestników szkolenia ścisłego następujących
zasad reżimu sanitarnego podczas wszystkich zajęć:
a. W szkoleniach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
b. Zachowanie minimalnej odległości minimum 1,5 metra.
c. Realizowanie obowiązku zakrywania ust oraz nosa (np. maseczką, przyłbicą).
d. Unikanie uścisków i podawania dłoni.
e. Stosowanie zasad ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą jak najszybciej należy wyrzucić do
zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na
bazie alkoholu (min. 60%).
f.

Unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

g. Częste mycie rąk, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekowanie ich płynami/żelami na
bazie alkoholu (min. 60%).
7. W przypadku zewnętrznych objawów choroby (kaszel, katar, złe samopoczucie, podwyższona
temperatura ciała tj. powyżej 37ºC) u uczestnika szkolenia może zostać poproszony o opuszczenie
miejsca szkolenia, co powinien niezwłocznie wykonać.
8. Uczestnik jest zobowiązany poinformować trenera Mobilnej AMO prowadzącego zajęcia
o pogorszeniu samopoczucia lub wystąpieniu objawów chorobowych.
9. Trener Mobilnej AMO w przypadku wątpliwości związanej z stanem epidemii, może zwrócić się do
właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady,

co może wiązać się z koniecznością udostępnieniem danych rodziców, zawodników na polecenie
stacji sanitarno-epidemiologicznej.
10. W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
dostępnych w sali wykładowej i/lub obiektu przeznaczonego na część praktyczną (decyduje liczba
miejsc mniejszego z tych obiektów). W przypadku braku miejsc siedzących przy obiekcie
przeznaczonym na część praktyczną uczestnicy zobowiązani są do zachowania minimalnej
odległości minimum 1,5 metra.
11. W sali wykładowej co najmniej co drugie miejsce siedzące musi pozostać puste.
12. Przed wejściem do sali należy zdezynfekować ręce środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
13. Przed wyjściem z sali wykładowej na trening pokazowy należy zdezynfekować ręce środkami na
bazie alkoholu (min. 60%).
14. W przypadku organizacji części praktycznej w miejscu z wyznaczonymi miejscami siedzącymi, co
najmniej co drugie miejsce siedzące musi pozostać puste (dotyczy zarówno sali sportowej jak
i trybun na obiekcie znajdującym się na świeżym powietrzu).
15. We wszystkich kwestiach nieuwzględnionych w powyższych wytycznych obowiązują ustalenia
Rady Ministrów.
16. Dane osobowe dotyczące zdrowia zawodników, rodziców, opiekunów prawnych bądź bliskich
przetwarzane będą w celu umożliwienia realizacji treningu prowadzonego w ramach Mobilnej
Akademii Młodych Orłów oraz ochrony przed poważnymi zagrożeniami zdrowotnymi na
podstawie ustaw i rozporządzeń dotyczących epidemii COVID-19, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, f
oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO jak również na podstawie zgód i oświadczeń rodziców/opiekunów
prawnych zawodnika decydujących się na udział dziecka w zajęciach treningowych w ramach
Akademii Młodych Orłów zgodnie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
17. Przekazane dane o stanie zdrowia będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy lub w przypadku
wystąpienia zakażenia koronawirusem do czasu zakończenia postępowań administracyjnych
i cywilnych prowadzonych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, organy administracji lub
sądy.

