
Zasady zachowania bezpieczeństwa przeciwepidemicznego 
 

w czasie korzystania z boiska szkolnego  
przy Szkole Podstawowej nr 273 

im. dr. Aleksandra Landy 
ul. Józefa Balcerzaka 1 w Warszawie 

 
 

1. Boisko przyszkolne udostępnia się na doraźną rekreację sportową. 

2. Wszystkie osoby przebywające na boisku szkolnym mają obowiązek 

zakrywania ust i nosa, obowiązek ten nie dotyczy osób, które znajdują się 

na wyznaczonym polu do gry podczas aktywności sportowej. 

3. Na boisku sportowym (lub jego wyznaczonej części) może przebywać w tym 

samym czasie nie więcej niż 6 osób. 

4. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników na boisku szkolnym 
obowiązują następujące zasady: 

 weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt przez 
wyznaczonego pracownika szkoły (zgodnie z harmonogramem), 

 brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego, 

 obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, 

 dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie (zgodnie z grafikiem) 

 korzystanie z osobistego sprzętu treningowego (dezynfekcja  
we własnym zakresie), 

 obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia jakichkolwiek rzeczy na pole gry 
niezwiązanych z uprawianą dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych z 
nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją. 
 

5. Boiska szkolne udostępniane są: 

 W godzinach 8:00-17:00 wyłącznie na potrzeby uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 273, 

 W godzinach 17:00-20:00 innym osobom. 
 

6. Niestosowanie się do zasad skutkuje brakiem możliwości korzystania  
z boiska szkolnego. 
  

 

 

 



Zasady zachowania bezpieczeństwa przeciwepidemicznego 
 

w czasie korzystania z boiska szkolnego  
przy Szkole Podstawowej nr 273  

Szkole Filialnej 
ul. Arkuszowa 202 w Warszawie 

 
 

1. Boisko przyszkolne udostępnia się na doraźną rekreację sportową. 

2. Wszystkie osoby przebywające na boisku szkolnym mają obowiązek 

zakrywania ust i nosa, obowiązek ten nie dotyczy osób, które znajdują 

się na wyznaczonym polu do gry podczas aktywności sportowej. 

3. Na boisku sportowym (lub jego wyznaczonej części) może przebywać w 

tym samym czasie nie więcej niż 6 osób. 

4. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników na boisku szkolnym 
obowiązują następujące zasady: 

 weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt przez 
wyznaczonego pracownika szkoły (zgodnie z harmonogramem), 

 brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego, 

 obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, 

 dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie (zgodnie z grafikiem) 

 korzystanie z osobistego sprzętu treningowego (dezynfekcja  
we własnym zakresie), 

 obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia jakichkolwiek rzeczy na pole gry 
niezwiązanych z uprawianą dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych z 
nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją. 
 

5. Boiska szkolne udostępniane są: 

 W godzinach 8:00-17:00 wyłącznie na potrzeby uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 273, 

 W godzinach 17:00-20:00 innym osobom. 
 

6. Niestosowanie się do zasad skutkuje brakiem możliwości korzystania  
z boiska szkolnego. 

 


