STOWARZYSZENIE OTWOCKA LIGA SZÓSTEK PIŁKARSKICH

REKOMEN D AC JE

DLA ZAWO DNIKÓW

OL SP

SEZON

2 020/ 2021 – SARS-C O V-2

Traktując priorytetowo kwestie zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego zawodników Otwockiej Ligi Szóstek
Piłkarskich, w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu
przygotowaliśmy rekomendacje na sezon 2020/2021.
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Mecze powinny być rozgrywane bez udziału publiczności. Brak realizacji punktu przez zawodników upoważnia
sędziego do przerwania spotkania.
Wejście na boisko będzie możliwe wyłącznie po wypełnieniu oświadczenia o stanie zdrowia. Oświadczenia są
dostępne w wersji papierowej u sędziego. Wersja elektroniczna oświadczeń dostępna jest na stronie:
www.olsp.pl. Brak wypełnionego oświadczenia uniemożliwia udział w rozgrywkach.
Przed rozpoczęciem pierwszego meczu zostanie przeprowadzona dezynfekcja sprzętu sportowego (piłki).
Nie będzie możliwe korzystanie ze znaczników organizatora.
Przy wejściu na boisko zostanie udostępnione stanowisko do dezynfekcji rąk.
Przy wejściu na boisko zostanie zlokalizowany zamykany pojemnik na odpady higieny osobistej (np. zużyte
maseczki, zużyte rękawiczki).
Zawodnicy są zobowiązani do zdezynfekowania dłoni środkami udostępnionymi przez organizatora rozgrywek lub
własnymi preparatami. Dezynfekcja powinna nastąpić przed wejściem na boisko.
Każda drużyna po zakończonym meczu w ciągu maksymalnie 10 minut powinna opuścić teren boiska i trybun.
Zawodnicy rezerwowi powinni utrzymywać dystans społeczny podczas siedzenia na trybunie.
Zawodnicy powinni korzystać wyłącznie z własnej wody.
Zaleca się również: podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej
wyrzucić chusteczkę do zamykanego pojemnika na odpady i zdezynfekować ręce. Starać się nie dotykać dłońmi
okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 (kaszel, gorączką,
duszność, utrata węchu o nagłym początku, utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku) zawodnicy nie
powinni przychodzić na mecz, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Otwocku, a w razie pogarszania się ̨ stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.
W przypadku wystąpienia zakażenia SARS-CoV-2 u zawodnika, który miał kontakt z innymi graczami rozgrywek,
zobowiązany jest on do poinformowania telefonicznego: tel.: 534 466 577 lub mailowego: kontakt@olsp.pl
organizatora rozrywek.

W przypadku zmian sytuacji epidemicznej w Mieście Otwocku i Powiecie otwockim przygotowane procedury będą
modyfikowane zgodnie z faktycznymi i realnymi potrzebami lub ewentualnymi regulacjami prawnymi.
DANE KONTAKTOWE DO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU:
ul. Jana Kilińskiego 1, 05-400 Otwock
tel. (22) 779-48-33 / 779-26-63, e-mail: otwock@psse.waw.pl
Godziny pracy Stacji: 7:30 - 15:00
http://otwock.psse.waw.pl/
Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia: tel.: + 48 222 500 115
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