
Wytyczne sanitarne podczas zajęć klubu szachowego MMKS Wieniawa w Lesznie 

 

1. Wszystkie osoby wchodzące na zajęcia szachowe organizowane przez MMKS Wieniawa  

w Lesznie zobowiązane są do dezynfekcji rąk. Środek do dezynfekcji wraz z instrukcją użycia 

umieszczony jest bezpośrednio przy wejściu do sali zajęć. 

 

2. Przy wejściu na salę obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Podczas gier i ćwiczeń przy 

szachownicach można zdjąć maseczki/przyłbice. W trakcie przemieszczania się po sali należy unikać 

większych skupisk ludzi.  

 

3. MMKS Wieniawa w Lesznie zastrzega sobie prawo niewpuszczenia do sal zajęciowych osób,  

w stosunku do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że swoim stanem zdrowia mogą stworzyć 

zagrożenie dla innych uczestników – np. osób z uporczywym kaszlem lub temperaturą pow. 38 stopni 

Celsjusza. 

 

4. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru 

bezdotykowego. Wszyscy uczestnicy zajęć są świadomi takiej możliwości. 

 

5. Osoby korzystające z zajęć powinny zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni 

wynoszący min. 2 m. Podczas przebywania na korytarzach i w holu należy pamiętać  

o zasłanianiu nosa i ust. Na korytarzach i w częściach wspólnych uprasza się o nie przesiadywanie  

w grupach umożliwiających rozprzestrzenianie się wirusa. Punkt nie dotyczy osób tworzących 

wspólne gospodarstwo domowe oraz osób niepełnosprawnych lub niemogących poruszać się 

samodzielnie. 

 

6. Z jakiejkolwiek formy zajęć odbywających się w sali mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe bez 

objawów infekcji COVID-19. 

 

• u których najbliższym otoczeniu nie stwierdzono występowania COVID-19 w ciągu ostatnich dwóch 

tygodni od przyjścia na zajęcia; 

 

• u której domownicy nie przebywali na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych 

spowodowanej wystąpieniem COVID-19 w pracy, szkole, etc. 

 

• która nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19. 

 

7. Zaleca się, aby uczestnicy zajęć przychodzili nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem  

i opuszczą budynek niezwłocznie po ich zakończeniu. 

 

8. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Chusteczkę jak 

najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, 

zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

 

9. Wszystkie części wspólne dezynfekowane są na bieżąco. W szczególności czyszczone są 

pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, a także dezynfekowane są toalety i powierzchnie tj. 

poręcze, klamki, uchwyty. 

 

10. Używany na sali sprzęt sportowy dezynfekowany jest po każdym dniu zajęć. 

 

11. Klub MMKS Wieniawa w Lesznie zaleca wszystkim uczestnikom zajęć stosowanie się do zaleceń 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

        Zarząd MMKS Wieniawa w Lesznie 


