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Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w  
Fundacji Polonia Kraków (Fundacja), os. Złotej Jesieni 6, 31-826 Kraków 

w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 
 

 
Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Sportu. 
 
 
 
 

______________________ 
Podpis Prezesa Zarządu 

 
Niniejsze Procedury zostały opracowane w oparciu o wytyczne Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Zdrowia oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego. Ich treść odpowiada wymaganiom stawianym w szczególności przez 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, 
str. 1), zwanego dalej (RODO).  
Procedury obowiązują wszystkie osoby z personelu Fundacji w tym trenerów, niezależnie od podstawy prawnej 
współpracy oraz miejsca wykonywania pracy (Personel Fundacji) oraz rodziców, osoby lub podmioty 
sprawujące opiekę prawną na dziećmi (Rodzice). Za osoby z personelu Fundacji, zgodnie z Regulaminem, uważa 
się w szczególności osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie, jak również osoby 
prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i wykonujące zlecone im zadania osobiście, współpracujące 
z Fundacją. 
 

§1 
Postanowienia ogólne dotyczące organizacji Fundacji 

 
1. Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Fundacji na wypadek zakażenia koronawirusem 

(CODIV-19), zwana dalej „Procedurą” obowiązuje wszystkich pracowników Fundacji (zwanej dalej jako 
„Fundacja”) oraz rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia prowadzone przez Fundację.  

2. Ilekroć mowa jest w Procedurach o rodzicach należy przez to także rozumieć opiekunów prawnych lub 
osoby upoważnione do odbioru i przyprowadzania dziecka na zajęcia prowadzone przez Fundację. 

3. Każdy z Rodziców zobowiązany jest przed pierwszymi zajęciami do podpisania oświadczeń i zgód 
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszych Procedur. Odmowa podpisu którejkolwiek ze zgód lub 
oświadczeń jest równoznaczna z brakiem możliwości uczęszczania dziecka na zajęcia prowadzone przez 
Fundację. 

4. W okresie zagrożenia epidemiologicznego Fundacja działa w oparciu o rozporządzenia i wytyczne 
Ministerstwa Zdrowia, Ministra Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z powyższym 
ogranicza się liczebność grup zajęciowych zgodnie z wytycznymi.  
 

§2 
1. Na zajęcia prowadzone przez Fundację mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe.  
2. Po wejściu dziecka na zajęcia prowadzone przez Fundację będzie mierzona temperatura ciała za 

pomocą termometru bezdotykowego – jeżeli temperatura dziecka będzie równa lub wyższa niż 37,6 
– dziecko nie zostanie wpuszczone na zajęcia. 

3. Dziecka chorego, podejrzanego o chorobę lub dziecka, u którego w domu przebywa osoba 
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, w razie wizyt dziecka lub członków rodziny w 
szpitalach i przychodniach oraz w przypadku kontaktów rodziny dziecka z osobą przybywającą z 
zagranicy - nie wolno przyprowadzać na zajęcia prowadzone przez Fundację.  
Dla uściślenia dzieci w stanach infekcji: zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z podwyższoną 
temperaturą, skarżące się na ból głowy, mięśni, u których występuje biegunka lub wymioty, a także, 
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u których zaobserwowano wyraźne zmiany w zachowaniu nie mogą uczęszczać na zajęcia 
prowadzone przez Fundację do czasu całkowitego wyleczenia.  

4. Zaleca się, aby dzieci o obniżonej odporności, po przebytych niedawno chorobach, antybiotykoterapii, 
czy operacjach nie były posyłane na zajęcia prowadzone przez Fundację. 

5. Dzieciom uczęszczającym na zajęcia prowadzone przez Fundację należy przypominać o częstym 
i dokładnym myciu rąk, przed zajęciami oraz po skorzystaniu z toalety. 

6. Jeżeli podczas zajęć dziecko poczuje się źle dopuszcza się ponowne zmierzenie temperatury - za pomocą 
termometrów bezdotykowych.  

7. Jeżeli podczas zajęć u dziecka pojawią się objawy przypominające infekcję COVID-19 trenerzy 
zgłaszają ten fakt rodzicowi oraz do zarządu Fundacji a ten zastrzega sobie możliwość zgłoszenia faktu 
do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 

8. Prowadzący zajęcia na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dzieci lub zauważonych zmianach 
w zachowaniu w czasie pobytu na zajęciach. 

9. W sytuacji przyprowadzenia na zajęcia dziecka chorego trener odmawia się jego przyjęcia i zawiadamia 
się niezwłocznie o tym rodziców i zarząd Fundacji.  

10. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych zarówno dzieci uczęszczające na 
zajęcia prowadzone przez Fundację, jak i pracownicy powinni zostać w domu i skontaktować się 
telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszającego się 
stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 
koronawirusem. 

 
§3 

Szczegółowe zasady organizacji opieki dla dzieci podczas zajęć prowadzonych przez Fundację: 
 

I. Rodzice przyprowadzający dziecko na zajęcia prowadzone przez Fundację zobowiązani są do: 
a) Przyprowadzenia dziecka wyłącznie zdrowego, bez żadnych objawów chorobowych lub infekcji, 

które nie miało kontaktu z osobą chorą, z   objawami lub zakażoną koronawirusem – w przeciągu 
ostatnich 14 dni. 

b) Niezwłocznego reagowania na każde wezwanie z Fundacji co do pogarszającego się stanu zdrowia 
dziecka; 

c) Bieżącego informowania trenerów prowadzących zajęcia o stanie zdrowia dziecka; 
d) Nieprzynoszenia na zajęcia prowadzone przez Fundację żadnych niepotrzebnych przedmiotów 

i zadbania o to, aby dziecko takich nie przynosiło (wyjątkiem może być podpisany bidon na wodę – 
w zależności od układu Sali gimnastycznej, będzie to możliwe po wcześniejszej konsultacji i zgodzie 
trenera) 

e) Przyprowadzania i odbierania dzieci w maseczkach ochronnych, a po wejściu do budynku w którym 
prowadzone się zajęcie należy zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji lub włożyć rękawiczki 
ochronne. 

f) Przyprowadzając lub odbierając dzieci należy zachować dystans społeczny w odniesieniu do 
pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m; 

g) Przyprowadzania i odprowadzania dzieci w stanie zdrowia nie noszącym objawów chorobowych; 
h) W przypadku choroby zakaźnej, powrót dziecka na zajęcia powinien być poprzedzony okazaniem 

zaświadczenia lekarskiego – którego skan musi zostać wcześniej przesłany do biura, na adres: 
kontakt@poloniakrakow.pl 

i) W przypadku zdiagnozowania u dziecka wirusa Covid-19, Rodzice są zobowiązani do 
powiadomienia Fundacji zaraz po uzyskaniu diagnozy lekarskiej. 

 
 
 

II. Opieka nad dziećmi podczas zajęć zorganizowana jest według następujących zasad:  
 

a) Dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na udział w zajęciach prowadzonych przez Fundację, mogą z 
nich korzystać z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. W przypadku nie stosowanie się do w/w 
zasad dziecko może zostać skreślone z listy uczestników zajęć Fundacji. 

b) Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej sali. 
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c) Godzina rozpoczęcia zajęć zostaje ustalona indywidualnie dla każdej z grup, aby ograniczyć kontakt 
pomiędzy uczestnikami zajęć należącymi do różnych grup. 

d) Zawodnik, w trakcie zajęć na obiekcie, nie ma obowiązku stosować maseczki i rękawiczek. 
e) Zawodnicy i trener przybywają na zajęcia w stroju sportowym. 
f) Pobyt w miejscu treningu innych osób, w tym rodziców lub opiekunów jest niedopuszczalny. 
g) Za transport dzieci na zajęcia odpowiadają rodzicie lub opiekunowi prawni. 
h) Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz poruszania się w pomieszczeniach zamkniętych obiektu 

sportowego / szkoły. 
i) Trener prowadzący zajęcia zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć do 

przedstawienia na każde wezwanie obsługi obiektu lub osoby wizytującej. 
j) Po każdych zajęciach zarządzana jest przerwa, podczas której przeprowadzana jest dezynfekcja i 

wietrzenie pomieszczenia. 
k) Sale są wietrzone przez trenerów w czasie każdej przerwy. 
l) Personel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do stosowania się do zasad reżimu sanitarnego i 

zachowania dystansu społecznego. 
m) Podczas zajęć obowiązuje zakaz przebywania w salach zajęciowych lub na korytarzach osób 

trzecich, w tym Rodziców. 
n) Warunkiem uczestnictwa Dziecka w zajęciach jest wyrażenie zgody na pomiar temperatury ciała 

dziecka. 
 
 

Postanowienia końcowe 
  Regulamin obowiązuje od dnia 31.08.2020 roku. 

 
Kraków, dnia 31.08.2020r.            ___________________________ 

               Prezes Zarządu Fundacji 
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Załącznik nr 1 
Do Procedury zapewnienia bezpieczeństwa  

w Fundacji Polonia Kraków (Fundacja), os. Złotej Jesieni 6, 31-826 Kraków 
w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 

 
 

……………………, dnia………2020 r. 
(miasto i data) 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 
 
Imię i Nazwisko dziecka……………………………………………… 
 
Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że: 
 

1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym przed wejściem na 
zajęcia i w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych, a także w celach 
kontrolnych związanych z bezpieczeństwem. 

 
 ……………………………… 

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 
 

2. Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej 
rodziny, nie przebywa na kwarantannie, w izolacji domowej, nie przejawia widocznych oznak choroby 
(kaszel, katar, podwyższona temperatura, biegunka) w ciągu ostatnich 14 dni. 
 

 
  ……………………………… 

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 
 

3. Zostałem zapoznany z Procedurami organizacji i bezpiecznego funkcjonowania Fundacji po zakończeniu 
zawieszenia działalności związanej z koronawirusem (COVID-19) oraz postępowania na wypadek 
zakażenia koronawirusem (CODIV-19), zrozumiałem ich treść, zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz 
natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych 
w czasie pobytu w placówce, a także niezwłocznego poinformowania personelu placówki o wystąpieniu 
zakażenia koronawirusem lub wystąpienia wywołanej nim choroby u członków rodziny lub osób z 
bliskiego otoczenia . 

 
 
 ……………………………… 

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 
 

4. Zobowiązuję się do poinformowania trenera i biuro Fundacji o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej 
odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 
 
 ……………………………… 

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 
 

5. Oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y, że pomimo zachowania przez Fundację wszelkich 
standardów i wytycznych sanitarnych, istnieje ewentualne ryzyko zakażenia mojego dziecka, jak i 
członków mojej rodziny oraz osób najbliższych koronawirusem (COVID-19) w związku z posłaniem 
mojego dziecka na zajęcia prowadzone przez Fundację oraz, że posyłam moje dziecko na zajęcia 
prowadzone przez Fundację na wyraźne życzenie i własną odpowiedzialność.    

 
 ……………………………… 

(czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 
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Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób uczestniczących w zajęciach w Klubie, w załączeniu 
przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:  
 
1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni była Pani / był Pan za granicą?  
□ NIE                                                                     □ TAK  
Jeżeli zaznaczyła Pani /zaznaczył Pan odpowiedź TAK, to proszę wskazać:  
Miejsce wyjazdu (kraj): ……………………………………………………………  
Jak długo trwał pobyt za granicą (liczba dni): …………………………………….  
Datę powrotu zza granicy: …………………………………………………………  
 
2. Czy ma Pani / Pan jakiekolwiek objawy: *infekcji górnych dróg oddechowych ze szczególnym 
uwzględnieniem takich objawów jak kaszel, duszność oraz gorączka?  
□ NIE                                                                      □ TAK  
Jeżeli zaznaczyła Pani /zaznaczył Pan odpowiedź TAK, to proszę wskazać występujące objawy: 
………………………………………………………………………………….. 
Od kiedy:……………………………..…. 
 
3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani / miał Pan kontakt z kimś, kto jest podejrzewany lub 
zdiagnozowany jako przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2?   
□ NIE                                                                       □ TAK  
Jeżeli zaznaczyła Pani /zaznaczył Pan odpowiedź TAK, to proszę wskazać, czy była Pani poddana / był Pan 
poddany testowi na obecność wirusa SARS-CoV-2 i jaki jest jego wynik: ………………………………………………….. 
………………….…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
………………….…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
………………….…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
………………….…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………….. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………..   …………………….………………………… 
(imię i nazwisko)                                                     (Telefon kontaktowy )   
 
 
 
……………………………………………………………………………..…….  
(podpis, data złożenia oświadczenia i kwestionariusza)  
 
 
  

 
 
 
 
 

             
        ……………………………………………. 
        /podpis trenera/osoby przyjmującej oświadczenie/ 

 
 
 
 
 

 


