GT Sport Centrum
centrum gymnastických sportů Praha východ

Směrnice pro provoz v GT Sport Centru Nehvizdy v souvislosti
s mimořádným opatřením 2020, koronavirus.
1. Provoz sportovní haly bude obnoven 11.5.2020 (usnesení vlády č. 491 ze dne
30.4.2020).
2. Vstup do haly je umožněn pouze účastníkům tréninku, nikoliv rodičům. Doprovod
předá děti trenérům u vchodu do haly.
3. Po ukončení tréninku si doprovod vyzvedne účastníky opět před halou.
4. Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Viz. následující.
5. Trenéři a provozní personál nosí v hale roušky po celou dobu tréninku. Účastníci cvičí
bez roušek.
6. Do haly nebude vpuštěn ten kdo: nemá podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti
(při první návštěvě), prokazuje příznaky virového onemocnění. Ten, komu bude u
vchodu naměřena teplota (bezkontaktním teploměrem) vyšší než 37 stupňů.
7. Po příchodu do haly bude účastníkům provedena preventivní dezinfekce rukou.
8. Účastníci nesmí používat sprchy.
9. Doporučujeme příchod na trénink již ve sportovním oblečení, převlékání v hale není
žádoucí.
10. Bude omezen počet účastníků na jednotlivém tréninku na max. 40 osob. Toto
opatření vychází z velikosti plochy pro rozcvičení. Budeme dodržovat rozestupy 2
metry.
11. Trenéři budou v průběhu tréninku poskytovat dopomoc a záchranu, bude docházet
k fyzickému kontaktu s účastníky.
12. Rodiče jsou povinni trenéry informovat, pokud se členové nebudou účastnit tréninku,
nejlépe formou SMS. Uvedou i důvod nepřítomnosti.
13. Porušení jakéhokoliv výše uvedeného bodu účastníkem, může být důvodem
k vyloučení z aktivity, bez náhrady.

Zvýšená hygienická opatření
1. Toalety v hale jsou vybaveny dávkovači mýdla s antibakteriálním prostředkem.
K dispozici jsou jednorázové papírové ručníky.
2. Zajištěn je úklid prostor ihned po tréninku a dezinfekce vybavení haly.
3. Zajištěno bude důkladné větrání prostor mezi jednotlivými tréninky.
4. Při vstupu bude každému účastníkovi změřena teplota a bude zajištěna
dezinfekce rukou. Pokud bude účastník vykazovat některý z příznaků nemoci,
bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce.
Prosíme o důsledné dodržování všech výše uvedených opatření. Účast na tréninku je dobrovolná. Zvažte veškeré
rizikové faktory před tím, než přijdete cvičit a dodržujte prosím zvýšenou hygienu!
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