Warszawa, 30.08.2021 r.
PROTOKÓŁ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY PGNIG SUPERLIGA
w sezonie 2021/2022
I.

CEL:
Ochrona życia i zdrowia uczestników rozgrywek, personelu pomocniczego oraz kibiców w związku
z pandemią COVID-19.
Ograniczenie ryzyka zakażenia i transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 wśród uczestników
rozgrywek PGNIG SUPERLIGI.
Utrzymanie integralności rozgrywek.

1.
2.
3.
II.
1.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Zasady przeprowadzania rozgrywek PGNIG SUPERLIG w warunkach epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2

UWAGA!
Minimalne warunki organizacji imprez sportowych w obiektach sportowych halowych określa
rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie).
Rozporządzenie nie wyłącza prawa organizatora rozgrywek PGNIG SUPERLIGI do wprowadzenia
większych ograniczeń niż wynikających z rozporządzenia.
III.

ZAKRES PODMIOTOWY

Niniejszy protokół ma zastosowanie do:
1.
2.

Klubów uczestniczących w rozgrywkach PGNIG SUPERLIGI mężczyzn i kobiet (dalej: „klub” lub
„drużyna”).
Pracowników klubu rozumianych jako zawodnicy, członkowie kadry szkoleniowej oraz medycznej
oraz inni pracownicy klubu (niezależnie od podstawy zatrudnienia, współpracujący nieodpłatnie lub
na zasadzie wolontariatu). Za pracowników klubu gospodarza uznaje się tzw. sędziów stolikowych.

UWAGA!
Służby porządkowe1, zabezpieczenia medycznego2, zabezpieczenia technicznego hali nie są zaliczane
do pracowników klubu. Wskazane osoby mają dostęp do strefy brudnej, a do strefy czystej w zakresie
wynikającym z charakteru świadczonych przez nich usług z obowiązkiem ograniczenia kontaktu do
niezbędnego minimum.
3.
4.
5.
6.

Sędziów i delegatów ZPRP.
Przedstawicieli mediów.
Przedstawicieli TV (zespół produkcyjny i redaktorski),
Kibiców.

Należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, wpisane
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495);
2
Zob. § 15 Regulaminu rozgrywek ligi oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 181).
1
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IV.

OKRES OBOWIĄZYWANIA:

Od dnia ogłoszenia do odwołania przez Komisarza Ligi.
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

V.
1.

Superliga Sp. z o.o. jako organizator rozgrywek PGNIG SUPERLIGI w piłce ręcznej mężczyzn i
kobiet nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez kluby protokołu, innych przepisów lub
wytycznych powszechnie obowiązujących w zakresie lub epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

2.

Organizatorem poszczególnych imprez sportowych w ramach rozgrywek jest klub gospodarz3.

3.

Superliga Sp. z o.o. jako organizator rozgrywek PGNIG SUPERLIGI w piłce ręcznej mężczyzn i
kobiet dołoży wszelkich starań w celu ograniczenia skutków lub epidemii koronawirusa SARS-CoV2 i jej wpływu na rozgrywki, a kluby przyjmują na siebie ryzyko udziału w rozgrywkach i nie roszczą
sobie z tego tytułu żadnych praw do organizatora rozgrywek.

4.

Klub jest odpowiedzialny za:
a) bezwzględne przestrzeganie protokołu,
b) zdrowie zawodników / zawodniczek, kadry szkoleniowej i medycznej oraz innych pracowników
klubu,
c) kibiców w zakresie ograniczenie ryzyka zakażenia i transmisji wśród kibiców oraz pracowników
klubu.

5.

Klub jest odpowiedzialny w szczególności za:
a) przeprowadzenia na własny koszt badań określonych w protokole,
b) szczepienia ochronne;
c) zakup środków ochrony,
d) przeprowadzanie regularnej dezynfekcji miejsc, w których przebywają pracownicy klubu,
e) wydzielenie i oznakowanie strefy czystej i brudnej na hali zgłoszonej do rozgrywek,
w tym odizolowanie kibiców od pracowników klubu;

6.

Klub jest odpowiedzialny za podwykonawców, którym zleca czynności niezbędne do udziału
w rozgrywkach PGNIG SUPERLIGI, w tym za obsługę hal i ich dezynfekcję.

7.

Klub ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą i dyscyplinarną za nieprzestrzeganie protokołu,
w tym za odwołanie zawodów w wyniku zakażenia lub objęcia kwarantanną (izolacją) osób
pracowników klubu, chyba że Klub przedstawi ich ważne szczepienia lub aktualne badania
potwierdzające brak zakażenia, o których mowa w pkt. 6.1.2.
VI.

ZASADY OBWIĄZUJĄCE PRZED I W TRAKCIE SEZONU ROZGRYWKOWEGO

6.1. Dopuszczenie do rozgrywek i organizacji zawodów
1.

Klub jest odpowiedzialny za dopuszczenie do rozgrywek lub organizacji zawodów zdrowych
zawodników / zawodniczek, osób towarzyszących oraz pracowników klubu, w szczególności
ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie tych osób bez ważnych szczepień lub aktualnych badań
potwierdzających brak ich zakażenia.

UWAGA!
1. Za dopuszczenie do rozgrywek uznaje się każde fizyczne dopuszczenie zawodnika / zawodniczki,
osoby towarzyszącej, sztabu medycznego do osób drużyny (zawodnik / zawodniczka), członek sztabu
trenerskiego i medycznego oraz inni pracownicy klubu) niezależnie od podstawy prawnej, o ile stanowić
będzie bliski kontakt, tj. przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) lub inny bezpośredni
§ 14 Regulaminu rozgrywek, zob. również art. 3 pkt. 9 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
2171).
3
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kontakt fizyczny w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut bez środków ochronnych z
wydzielinami osoby z COVID-19
2. Za dopuszczenie do organizacji zawodów uznaje się każde fizyczne dopuszczenie innych niż
wskazanych w pkt. 1 osób do drużyny (zawodnik / zawodniczka), członek sztabu trenerskiego i
medycznego oraz inni pracownicy klubu) niezależnie od podstawy prawnej, o ile stanowić będzie bliski
kontakt, tj. przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) lub inny bezpośredni kontakt
fizyczny w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut bez środków ochronnych z wydzielinami
osoby z COVID-19.
2.

Ustala się, że każdy zawodnik / zawodniczka,, członek sztabu trenerskiego i medycznego oraz inni
pracownicy klubu, jak również sędziowie, delegaci oraz tzw. stolikowi (zaleca się utrzymanie składu
stolika bez zmian) są zobowiązani w okresie 7 dni przed terminem zawodów, mieć potwierdzony
stan zdrowia – brak zakażenia wirusem SARS CoV-2. Potwierdzeniem tego stanu jest negatywny
wyniku badania genetycznego (RT-PCR)* wykonany na nie więcej niż 9 dni przed terminem
zawodów, o ile dane osoba:
a) nie jest zaszczepiona przeciwko COVID-19,
b) nie posiada negatywnego testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z zastrzeżenie, że
badanie nie został przeprowadzone później niż na 7 dni (RT-PCR) przed dopuszczeniem do
rozgrywek lub organizacji zawodów**;
c) nie jest osobą, która powróciła do zdrowia w związku z zachorowaniem na COVID-19,
z zastrzeżeniem posiadania urzędowego potwierdzenie tego faktu (np. wpis EWP; pozytywny
wynik testu RT-PCR lub antygenowego wraz ze sprawozdaniem laboratorium, które
przeprowadziło test),

UWAGA!*
Dopuszcza się test antygenowe, o ile spełnia co najmniej następujące parametry:
a) czułość testu na co najmniej 91,4 proc.,
b) swoistość co najmniej 99,8 proc,
c) test co najmniej II generacji.
UWAGA!*
Test antygenowy może przeprowadzać klub, z zastrzeżeniem obowiązku sporządzenia przez klub
sprawozdania z badania wraz z oświadczeniem, że osoba podbierająca zachowała wszelkich warunki
poboru określone przez producenta testu, w tym posiadana przez osobę pobierającą w trakcie testu
środków ochrony indywidulanej
UWAGA !**
Test należy przeprowadzić na 24 h przed terminem zawodów.
3.

Zaleca się odseparowanie zespołów I i II drużyny, o ile II drużyna bierze udział w rozgrywkach
niższych lig w piłce ręcznej (w tym juniorskich), a w przypadku łączenia ww. drużyn i udziału
II drużyny w rozgrywkach niższych lig w piłce ręcznej (w tym juniorskich), dopuszczanie
zawodników / zawodniczek II drużyny do I drużyny może nastąpić po uprzednim badaniu zgodnie
z pkt. 6.1.1 i 6.1.2.

4.

Wprowadza się w czasie trwania rozgrywek obowiązek uzyskania zgody Komisarza Ligi na
jakiekolwiek mecze nie będące meczami rozgrywanymi w ramach rozgrywek PGNiG Superligi,
z wyłączeniem meczów Pucharu Polski oraz europejskich pucharów.
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6.2. PODEJERZENIE lub STWIERDZENIE ZAKAŻENIA
a) Osoby z pozytywnym testem diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2 zobowiązane są do
natychmiastowego poinformowania Komisarza Ligi w celu uzyskania rekomendacji co do dalszego
postępowania.

UWAGA !
Do czasu ustalenia postępowania przez Komisarza Ligi lub powiatową stację sanitarnoepidemiologiczną (PSSE) dalszych zaleceń należy bezzwłocznie odizolować daną osobę od
pracowników klubów

b) Każdy kto ma PODEJRZENIE co do możliwości zarażenia koronawirusem SARS_CoV-2 jest
zobowiązany do:
a) poinformowania o objawach właściwego koordynatora ds. sanitarnych i niezwłocznego
przeprowadzenia konsultacji klinicznej z lekarzem klubowym lub pierwszego kontaktu;
b) przeprowadzenia testu pod adresem https://pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy,
a następnie kierowania się wskazanymi tam zaleceniami;
c) powstrzymania się od udziału w treningach oraz meczach do momentu uzyskania zgody
koordynatora ds. sanitarnych oraz klubu.
UWAGA!
Koordynator ds. sanitarnych jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Komisarza Ligi o
zgłoszonym podejrzeniu zarażenia
c) W przypadku STWIERDZENIA ZAKAŻENIA osoby, która miała lub mogła mieć kontakt z
pracownikami klubu, o których mowa w pkt. 4 należy:
a) niezwłocznie skontaktować się z Komisarzem Ligi wraz pełną informacją o przebiegu i
okolicznościach związanych z pojawieniem się ww. faktów w celu uzyskania rekomendacji
Komisarza Ligi co do sposobu postępowania;
b) określić z kim dana osoba miała kontakt w ostatnich dniach (i na czym polegał), w tym na
podstawie aplikacji STOP COVID,
c) wszystkie osoby, które miały kontakt, poddać izolacji domowej do czasu ustalenia dalszego
postępowania przez właściwą terenowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
(PSSE),
d) jeśli miała kontakt z pracownikami innej z drużyn, poinformować koordynatora ds. sanitarnych
tego klubu w celu podjęcia kroków opisanych w protokole.

UWAGA!
W przypadku zakażenia należy powstrzymać się od kontaktów z mediami i nie narażać osoby zakażonej
/ osób zakażonych na utratę dobrego imienia lub naruszenie innych jego / ich dóbr osobistych.
6.3. KOORDYNATOR DS. SANITARNYCH
1.

Zobowiązuje się następujące osoby do ustanowienia koordynatora ds. sanitarnych:
a) kluby (koordynator klubowy),
b) ZPRP (koordynator sędziowski i delegacki),
c) TV.
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Termin:

2.

niezwłocznie przedłożyć Komisarzowi Ligi pisemną informację zwierającą dane
osobowe [imię, nazwisko, funkcja] oraz kontakt [e-mail, telefon].

Koordynatorem ds. sanitarnych może być:
a)
b)
c)
d)
e)

lekarz klubowy,
fizjoterapeuta,
pielęgniarka / pielęgniarz,
ratownik medyczny,
inna osoba, o ile posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji związanej
z nadzorem sanitarnym / higienicznym,

3.

Koordynator ds. sanitarnych klubu podlega służbowo bezpośrednio zarządowi klubu i ma
obowiązek niezwłocznego informowania zarządu klubu i trenera / trenerki o stanie zdrowia
zawodnika / zawodniczki oraz innych pracowników klubu, a w przypadku uzyskania wiedzy o
wykryciu koronawirusa SARS_CoV-2, również Komisarza Ligi.

4.

Zasady służbowego podporządkowania innych koordynatorów ds. sanitarnych niż klubowych
określa ich pracodawca lub zleceniodawca.

5.

Koordynator ds. sanitarnych odpowiedzialny jest za:
a) Bieżący nadzór nad realizacją zaleceń określonych protokołem, przepisami powszechnie
obowiązującymi lub oficjalnymi rekomendacjami wydanymi przez organy władzy publicznej lub
władze Superligi.
b) Bieżący nadzór nad stosowaniem przez klub środków higieny (higiena rąk, higiena podczas
kaszlu i kichania, zasady dotyczące odległości) oraz sprawdzanie zasad higieny w miejscu
rozgrywania meczów przez klub lub w innych miejscach, gdzie przebywają pracownicy klubu w
celu odbycia treningu / rehabilitacji, wykonywania innych czynności związanych z
funkcjonowaniem lub organizacją klubu (np. czynności administracyjne lub organizacyjne w
siedzibie klubu).
c) Wykonanie określonych w protokole testów i przekazania pisemnej informacji Komisarzowi Ligi
o ich wynikach, wraz z zaleceniami i podjętymi działaniami, w tym czy została zastosowana
kwarantanna lub inny środek zapobiegawczy,
d) Współdziałanie z innymi koordynatorami ds. sanitarnych i bieżącej wymiany informacji
w zakresie stwierdzonych zagrożeń,
e) Nadzór nad bieżącym wypełnianiem aplikacji STOP COVID przez wszystkich pracowników
klubu
f)

SPORZĄDZANIE PISEMNYCH CO TYGODNIOWYCH (DO PIĄTKU KAŻDEGO TYGODNIA)
RAPORTÓW O STANIE ZDROWIA ZAWODNIKÓW / ZAWODNICZEK, SZTABU
SZKOLENIOWEGO I INNYCH PRACOWNIKÓW;
<Załącznik nr 1_wzór raportu>

g)
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Bieżącą codzienną kontrolę zdrowia pracowników klubu w zakresie:
gorączka (powyżej 37,2C),
suchy kaszel,
zmęczenie,
bóle mięśniowe,
ból gardła,
biegunka,
zapalenie spojówek,
ból głowy,
utrata smaku i/lub węchu,
wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp,
trudności w oddychaniu lub duszności,
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⎯ ból lub ucisk w klatce piersiowej,
⎯ utrata mowy lub zdolności ruchowych.
⎯ Inne niepokojące objawy.
h) Bieżącą codzienną kontrolę braku objawów, o których mowa w lit. f) zawodników / zawodniczek,
sztabu szkoleniowego i medycznego przed wejściem na teren hali lub innego ośrodka
treningowego (np. siłownia, basen, sauna, centrum odnowy etc.) poprzez SMS lub komunikator,
i) Bieżącą codzienną kontrolę temperatury ciała zawodników / zawodniczek, sztabu
szkoleniowego i medycznego przed wejściem na teren hali lub innego ośrodka treningowego
(np. siłownia, basen, sauna, centrum odnowy etc.),
Termin:

niezwłocznie

6.4. Aplikacja STOP COVID
Każdy zawodnik / zawodniczka, członek sztabu szkoleniowego i medycznego, pracownik klubu, sędzia,
delegat ZPRPi stolikowi mają obowiązek używania aplikacji STOP COVID i bieżącego prowadzenia:
a) Dziennika zdrowia,
b) Dokonywania przed meczem testu oceny ryzyka,
c) Informowania o braku objawów przed wejściem na teren hali lub innego ośrodka treningowego
(np. siłownia, basen, sauna, centrum odnowy etc.) poprzez SMS lub komunikator.
Termin:

niezwłocznie

UWAGA!
Brak bieżącego prowadzenia przez osoby zobowiązane wpisów w aplikacji STOP COVID, stanowi
naruszenie przepisów porządkowych zagrożone karą świadczenia pieniężnego w wysokości od 1.000
zł do 50.000 zł,
6.5. Obowiązek samoobserwacji
Każdy pracownik klubu, sędzia, delegat ZPPR oraz pracownik TV mają obowiązek codziennej i bieżącej
samoobserwacji w zakresie następujących objawów:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Gorączka,
Suchy kaszel,
Zmęczenie,
Bóle mięśniowe,
Ból gardła,
Biegunka,
Zapalenie spojówek,
Ból głowy,
Utrata smaku lub węchu,
Wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp,
Trudności w oddychaniu lub duszności,
Ból lub ucisk w klatce piersiowej,
Utrata mowy lub zdolności ruchowych
Inne niepokojące objawy.

Termin: niezwłocznie
6.6. Przygotowanie hali
1.

Opracowanie regulaminu weryfikacji liczby osób uczestniczących w imprezie sportowej
obejmującego następujące wytyczne:
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Organizator imprezy sportowej jest odpowiedzialny za stałą kontrolę liczby osób przebywających na
terenie hali (w tym limitów) w ten sposób, aby w trakcie imprezy sportowej (rozumianej jako okres od
chwili udostępnienia obiektu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego
obiektu lub terenu, uwzględniając przewidziane regulaminem rozgrywek odprawy przedmeczowe)4
nie uczestniczyło:
więcej niż 75% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni,
w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy
zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami,
UWAGA!
1. Organizator jest zobowiązany do wprowadzenia do regulaminów imprez sportowych obowiązku
weryfikacji widowni w zakresie limitu osób zaczepionych przeciwko Covid-19.
2. Odmowa udzielenia informacji, w tym przedstawienia unijnego certyfikatu zaszczepienia przez
posiadacza ważnego biletu o zaszczepianiu przeciwko Covid19 winna być przez Organizatora
traktowana jako brak dowodu na zaszczepienie, a tym samym zaliczenie danej osoby do limitu osób.
UWAGA!
Do limitu osób nie wlicza się zawodników / zawodniczek, sztabu szkoleniowego i medycznego, sędziów,
delegatów, stolikowych, służb porządkowych, zabezpieczenia medycznego, zabezpieczenia
technicznego hali oraz pracowników produkcji TV

2.

Opracowanie planu podziału hali na strefę czystą i brudną

Klub jest zobowiązany do opracowania przy uwzględnieniu ppoż i zasad bezpiecznej ewakuacji planu
podziału hali sportowej na strefę czystą i brudną.
Plan należy sporządzić w formie:
a) Opisowej,
b) graficznej;
i winien posiadać potwierdzenie jego zgodności z zasadami bezpiecznej eksploatacji hali sportowej
przez właściciela hali. W części opisowej należy m.in. dokonać statycznego i dynamicznego planowania
zasobów ludzkich w czasie, tj.:
Statyczne planowanie zasobów ludzkich uwzględnia całkowitą liczbę osób w odpowiedniej strefie w
ciągu całego dnia meczowego. Natomiast dynamiczne planowanie zasobów ludzkich pokazuje liczbę
osób na strefę w różnych porach dnia meczowego - dzień meczu należy podzielić na 2-godzinne odcinki
czasu i przedstawić symulacje liczby osób w danej strefie.
Za strefę czystą uznaje się:
a) boisko, szatnie gości / gospodarzy, szatnię / pomieszczenie dla sędziów i delegata ZPRP, ciągi
komunikacyjne biegnące do ww. pomieszczeń, w tym klatki schodowe oraz pokój dla kontroli
antydopingowej.
Do obowiązków delegata ZPRP należy w szczególności: 1) przeprowadzenie co najmniej na sześćdziesiąt (60)
minut, a w przypadku meczów TV na dziewięćdziesiąt (90 minut) przed rozpoczęciem zawodów odprawy
technicznej z udziałem: a) administratora (zarządcy) hali lub osoby przez niego upoważnionej, b) przedstawiciela
podmiotów lub osób odpowiedzialnych za ochronę i zabezpieczenie medyczne, c) przedstawicieli (po jednym)
każdej z drużyn, d) przedstawiciela nadawcy transmisji, o ile z zawodów jest przeprowadzana transmisja
audiowizualna.
4
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b) wejście i wyjście na halę w sposób uniemożliwiający kontakt z osobami, które nie mogą
pozostawać
w strefie czystej.
W strefie czystej mogą znajdować się wyłącznie:
a) zawodnicy, członkowie kadry szkoleniowej i medycznej, sędziowie, delegaci oraz stolikowi,
b) członkowie zabezpieczenia medycznego, a ochrona wyłącznie w zakresie w jakim zapewnia
fizyczne odizolowanie strefy czystej od brudnej,
c) członkowie zespołu produkcyjnego i redaktorskiego głównego nadawcy na zasadach
określonych w protokole;
Dostęp do strefy czystej należy fizycznie ograniczyć poprzez np. ścianki, przegrody, taśmy
odgradzające lub ochronę.
Termin:

niezwłocznie

UWAGA!
Brak wyodrębnienia stref stanowi o braku spełnienia przez halę sportową warunków do rozegrania
meczu i może stanowić podstawę do zweryfikowania meczu jako walkowera na korzyść zespołu gości
meczu.
UWAGA!
W celu opracowania strefy czystej zaleca się kierowanie zasadami określonymi przez EUROPEAN
HANDBALLFEDERATION BACK TO HANDBALL – HYGIENECONCEP dla strefy czerwonej (vide .s.10
– 11)
https://www.eurohandball.com/en/news/en/test-regime-updated-in-ehf-hygiene-concept/
6.6. Zalecenia co do liczby kibiców
1. W dniu meczowym dopuszcza się nie więcej niż 75% liczby miejsc przewidzianych dla
publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, a w przypadku braku
wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
2. Zakazuje się obecności kibiców w strefie czystej, w tym w imprezach niemasowych.
3. Zobowiązuje się klubu do egzekwowania od kibiców w trakcie całej imprezy sportowej, w tym
również po zajęciu miejsca:
a)

ZAKRYCIA NOSA I UST PRZY POMOCY MASECZEK

b)

DEZYNFEKCJI RĄK PRZED WEJŚCIEM NA HALĘ ORAZ NA HALI

UWAGA!
Od zakrycia nosa i twarz przy pomocy maseczki zwolnione są:
1. dzieci do ukończenia 5. roku życia;
2. osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń
psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
3. osoba mająca trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
4. osoby z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznymi, układu oddechowego lub krążenia,
przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia;
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c) klub jest zobowiązany do kontroli temperatury kibiców wchodzących na halę, a w przypadku
temperatury ciała równej albo przekraczającej 37,2°C odmówić wstępu,
UWAGA!
Klub jest zobowiązany na zasadzie ryzyka do egzekwowania ww. obowiązków, a ich naruszenie stanowi
naruszenie przepisów porządkowych zagrożonych karą świadczenia pieniężnego w wysokości od 1.000
zł do 50.000 zł,
d) zaleca się sprzedaż biletów i karnetów imiennych z przypisanym miejscami,
UWAGA!
Klubom zaleca się prowadzenia elektronicznego systemu sprzedaży biletów, ograniczając fizyczną
sprzedaż biletów w kasach stacjonarnych w dniu meczowym, a w przypadku takiej sprzedaży do
wprowadzenia obowiązku utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między kibicami oraz zakazu
grupowania się w kolejce lub ciągach komunikacyjnych hali oraz pomieszczeniach sanitarnych.
4. Klub jest zobowiązany do zorganizowanie stref wejścia / wyjścia na teren hali zgodnie z poniższymi
zaleceniami:
a) W widocznym miejscu przed wejściem na teren hali powinna być umieszczona instrukcja dot.
mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk;
b) Oczekiwanie w kolejce do wejścia na teren spotkania powinno umożliwiać min.1,5-metrową
odległość między uczestnikami;
c) W ramach możliwości zapewnienie bezdotykowego wejścia na teren wydarzenia (np. otwarcie
na stałe i zablokowanie drzwi);
d) Należy maksymalnie jak to jest tylko możliwe ograniczyć możliwość kontaktu osób
wchodzących i wychodzących, ograniczyć możliwość zbierania się uczestników w ciągach
komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego dystansu.
d) Wyjście z terenu spotkania powinno być przygotowane w innym miejscu niż wejście na jego
teren i wyraźnie oznaczone z zakazem wychodzenia wejście.
e) Wprowadzenie bezdotykowej formy weryfikacji dokumentów wstępu w strefach wejścia
i wjazdu.
f) Stosowanie systemu liczenia osób, co umożliwi weryfikację liczby osób przebywających na
terenie obiektu co pozwoli na blokadę wejścia w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby
osób.
g) Zamieszczenie w widocznych miejscach materiałów edukacyjnych (w postaci plakatów, plansz
na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania
lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego
dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni
Podejmowanie wzmożonych akcji informacyjnych dotyczących zasad bezpieczeństwa
obowiązujących uczestników
UWAGA!
Na czas trwania wydarzenia sportowego zaleca się takie zorganizowanie punktów sprzedaży
gastronomicznej, sal VIP lub punktów sprzedaży akcesoriów, aby umożliwić utrzymanie przez osoby
bezpiecznego dystansu wraz z egzekwowaniem obowiązku zakrycia nosa i twarzy.
Dezynfekcja powierzchni
5. Klub zobowiązany jest do przeprowadzania regularnej dezynfekcji (przed i po) miejsc hali
sportowej, w których przebywają kibicie i pracownicy klubu, w szczególności:
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b)
c)
d)
e)

szatni oraz sanitariatów,
gabinetów medycznych lub odnowy biologicznej,
boiska,
pomieszczeń biurowych;

Dezynfekcję należy każdorazowo przeprowadzić:
1) przed i po treningu, o ile do strefy czystej mają dostęp inne osoby niż pracownicy klubu,
2) przed, w trakcie i po imprezie sportowej;
Klub zobowiązuje się do prowadzenia dziennika dezynfekcji z informacją jaką dezynfekcję
przeprowadzono, kto ją przeprowadził i kiedy.
6.8. Dyspensery płynu dezynfekującego
Klub jest zobowiązany do umieszczenia w kluczowych miejscach hali i pomieszczeniach zajmowanych
przez klub dyspenserów płynu dezynfekującego, np. przed wejściem do pomieszczeń, przed osiowymi
korytarzami komunikacyjnymi, przed sanitariatami i kasami biletowymi.
Termin: niezwłocznie
VII. PROTOKÓŁ W TRAKCIE SEZONU
1.

Regularne codzienne dezynfekcje powierzchni hali sportowej w strefie czystej i brudnej.

2.

Dezynfekcja powierzchni hali sportowej w strefie czystej w dniu meczowym ze szczególnym
uwzględnieniu szatni i sanitariatów.

3.

Zobowiązanie każdego kto przebywa na hali, do dezynfekcji rąk oraz posługiwania się maseczką
z wyłączeniem osób bezpośrednio biorących udział w meczu: zawodnicy, sztab szkoleniowy i
medyczny, sędziowie, delegaci i stolikowi.

UWAGA!
Służby porządkowe, zabezpieczenia medycznego oraz pracownicy zabezpieczenia technicznego
są zobowiązani do używania maseczek i rękawiczek jednorazowych.
4.

Klub / ZPRP / TV zobowiązuje się do kontroli braku objawów poprzez:
a) komunikację elektroniczną – wiadomość poprzez SMS lub komunikator przed wejściem
na teren hali o braku objawów;
b) kontrolę aplikacji STOP COVID;

5.

Wydzielenie i oznakowanie strefy czystej i brudnej:

Strefa czysta – należy przez to rozumieć strefę o ograniczonym dostępie osób:
a) ławki, boisko, szatnia gości / gospodarzy, szatnia / pomieszczenie dla sędziów
i delegata ZPRP, ciągi komunikacyjne biegnące do ww. pomieszczeń, w tym klatki
schodowe, pokój dla kontroli antydopingowej, pomieszczenia do wywiadów,
b) wejście i wyjście na halę w sposób uniemożliwiający kontakt z osobami, które nie
mogą pozostawać w strefie czystej.
Dostęp do strefy czystej należy fizycznie ograniczyć poprzez np. ścianki, przegrody, taśmy
odgradzające oraz ochronę osobową.
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UWAGA!
Zaleca się minimalizowanie czasu przebywania w strefie czystej, jej bieżącą dezynfekcję,
swobodny dostęp powietrza oraz unikanie kontaktu z pracownikami klubu.

UWAGA!
Dopuszcza się przebywanie w strefie czystej moppers’ów, z zastrzeżeniem obowiązku
posiadania maski zakrywającej usta i nos.
6.

Bezkontaktowy pomiar temperatury osób wchodzących na halę sportową.

7.

Wprowadzenie rozszerzonego obowiązku akredytacyjnego poprzez wydawanie akredytacji
wyłącznie osobom, które zobowiązały się do używania maseczki, rękawiczek jednorazowych oraz
dezynfekcji rąk w dniu meczu.

8.

Wprowadzenie na terenie hali sportowej, zgłoszonej do rozgrywek, następujących zakazów:
a) Zakaz poruszania się osób po hali sportowej bez maseczki z wyłączeniem osób bezpośrednio
biorących udział w meczu: zawodnika / zawodniczkę, kadra szkoleniowa i medyczna,
sędziowie, delegaci i stolikowi.
b) Zakaz organizacji studia meczowego w strefie czystej [miejsce na studio będzie osobno
wyznaczone po uzgodnieniu i w porozumieniu z Klubem],
c) Zakaz wstępu mediów [miejsce do spotkań / wywiadów z mediami będzie osobno wyznaczone
po uzgodnieniu i w porozumieniu z Klubem],
d) Zakaz wstępu do strefy czystej pracowników TV, o ile nie jest to niezbędne do technicznego
przeprowadzenia transmisji [zakres wstępu ustali organizator rozgrywek z TV, oraz
przedstawicielem Klubu];

UWAGA!
Pracownicy zespołu redakcyjnego i technicznego mający dostęp do strefy czystej, winni
poruszać się w maseczkach i jednorazowych rękawiczkach, a zespół redakcyjny, o ile nie jest na
wizji (live).
e) Zakaz przemieszczania się pomiędzy strefami.
f)

Dziennikarze mogą poruszać się wyłącznie w strefie brudnej, o ile nie są dziennikarzami
partnera medialnego Superligi.

UWAGA!
Dostęp akredytowanych dziennikarzy będących partnerami medialnymi Superligi do strefy
czystej, należy ograniczyć do minimum zobowiązując ich do utrzymywania z pracowniami klubu
nie mniej niż 1,5 m dystansu oraz poruszania się po hali sportowej wyłącznie w jednej strefie,
używając maseczki i jednorazowych rękawiczek.
W przypadku, gdy loża dziennikarska jest w strefie czystej, należy tak wyznaczyć ciągi
komunikacyjne, aby nie przechodziły przez strefę czystą do której dostęp mają zawodnicy,
trenerzy, sędziowie, delegaci, stolikowi oraz inne osoby bezpośrednio mające kontakt
z ww. osobami.
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9. Odprawa meczowa:
Odprawę meczową należy przeprowadzić w strefie czystej, z zastrzeżeniem, że miejsce odprawy winno
być przed meczem zdezynfekowane, a w odprawie mogą wziąć udział wyłącznie osoby uprawnione do
poruszania się w strefie czystej, o ile Komisarz Ligi nie wyrazi zgody na udział innych osób.
10. Zmiany w organizacji meczu:
a)
b)
c)
d)

Bez eskortujących dzieci,
Bez maskotek drużynowych,
Bez ceremonii otwarcia z dodatkowymi osobami,
Bez uścisku dłoni.

VIII. WARUNKI PRODUKCJI SYGNAŁU AUDIOWIZUALNEGO Z PRZEBIEGU MECZÓW
1.

Produkcję sygnału audiowizualnego z przebiegu meczów należy prowadzić w strefie brudnej
w takim zakresie, w jakim warunki techniczne hali sportowej na to pozwalają, a w innym
przypadku minimalizując obecność w strefie czystej.

2.

Każdy członek zespołu produkcyjnego jest zobowiązany do używania maseczki i rękawiczek
jednorazowych oraz dezynfekcji rąk, a koordynator ds. sanitarnych TV jest zobowiązany do
przedłożenia przed każdym meczem koordynatorowi ds. sanitarnych gospodarza klubu,
zbiorczego oświadczenia członków zespołu o braku wystąpienia objawów z pkt. 6.3.g.

3.

Członkowie zespołu produkcyjnego mają dostęp wyłącznie do strefy brudnej,
z zastrzeżeniem, że ekipa produkcyjna (wskazane osoby w informacji dla Klubu) ma dostęp do
strefy czystej w zakresie wynikającym z montażu i demontażu sprzętu.

UWAGA!
Każdą osobę, a która nie jest członkiem zespołu produkcyjnego, ale ze względów technicznych
jest niezbędna do organizacji transmisji (np. przedstawiciel klubu), obowiązują wymagania dla
członka zespołu produkcyjnego.

UWAGA!
Każdorazowa obecność członka zespołu produkcyjnego w strefie czystej może odbywać się
wyłącznie w maseczce i jednorazowych rękawiczkach.
4.

Klub, we współpracy z członkami zespołu produkcyjnego, powinien wytyczyć
i zabezpieczyć drogi kablowe, o ile to możliwe w strefie brudnej tak, aby przebiegały możliwie
najkrótszą drogą oraz zapewniały bezpieczeństwo przebywających na obiekcie osób.

5.

Montaż i demontaż sprzętu technicznego należy przeprowadzać w maseczkach
i jednorazowych rękawiczkach unikając kontaktu z pracowniami klubu i zachowując co najmniej
1,5 metrowy odstęp, o ile warunki techniczne na to pozwalają.

6.

W czasie montażu i demontażu sprzętu technicznego w ciągach komunikacyjnych, szczególnie w
miejscach przecinania się ciągów z drogami kablowymi, które znajdują się
w strefie czystej, należy unikać kontaktu z pracownikami klubu, zachowywać odstęp co
najmniej 1,5 metra oraz bezwzględnie używać maseczek i rękawiczek jednorazowych.

7.

Zabezpieczenie kart wstępu do zwrotu po zakończeniu meczu, dla członków zespołu
produkcyjnego umożliwiających nieskrępowany dostęp do stanowisk pracy na terenie meczu, z
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zastrzeżeniem obowiązku posługiwania się maseczkami, jednorazowymi rękawiczkami oraz
dezynfekcji rąk.
IX.

WARUNKI PRACY DZIENNIKARZY

1.

Dziennikarze mogą poruszać się wyłącznie w strefie brudnej, o ile nie należą do zespołu
redakcyjnego głównego nadawcy lub partnera Superligi.

2.

Każdy dziennikarz jest zobowiązany do używania maseczki, jednorazowych rękawiczek oraz
dezynfekcji rąk, jak również złożenia koordynatorowi ds. sanitarnych oświadczenia o braku
objawów z pkt. 6.3.g.

3.

Zespół redakcyjny głównego nadawcy lub partnera Superligi ma dostęp do strefy czystej w
zakresie niezbędnym do wykonania pracy redakcyjnej, z zastrzeżeniem minimalizacji
kontaktów i zachowania co najmniej 1,5 m dystansu, o ile warunki techniczne na to
pozwalają.

4.

Stanowiska komentatorskie, studio, statystyki oraz inne kabiny:
a) Studio na terenie hali powinno być umieszczone w strefie brudnej oddzielone od widowni
i w odległości nie mniejszej niż 2 metry.
b) Stanowiska komentatorskie powinny być umieszczone w strefie brudnej oddzielone od widowni
i w odległości nie mniejszej niż 2 metry.
c) Stanowiska statystyka / VPS powinny być umieszczone w strefie brudnej oddzielone od widowni
i w odległości nie mniejszej niż 2 metry.
d) Inne kabiny powinny być umieszczone w strefie brudnej oddzielone od widowni i w odległości
nie mniejszej niż 2 metry.

5. Rekomenduje się ustawienie kamer w strefie brudnej, o ile warunki techniczne i produkcyjne na to
pozwalają.
X.
1.

ZALECENIA DOTYCZĄCE WYWIADÓW

Wszelkie wywiady live z zawodnikami / zawodniczkami lub trenerami / trenerkami winny odbywać
się poza strefą czystą, z zachowaniem co najmniej 2 metrowego odstępu od pozostałych
uczestników meczu (np. mikrofon na statywie lub innym wysięgniku) .

UWAGA!
Fotoreporterzy i lokalna TV mogą wykonywać czynności medialne na linii kończącej strefę
czystą i brudną, z zastrzeżeniem, że zaleca się, aby poruszali się oni za bandami, z zachowaniem
każdorazowo co najmniej odległości 2 metrów od boiska lub zawodników zawodniczek /
trenerów / trenerek.
UWAGA!
Fotoreporterzy klubowi mogą poruszać się w strefie czystej, z zastrzeżeniem, ze klub ponosi za
ich zdrowie taką samą odpowiedzialności jak za zawodników / zawodniczek innych
pracowników. W razie wątpliwości domniemuje się, że fotoreporterzy klubowi i media klubowe
są pracownikami klubu.
2.

Każdy dziennikarz jest zobowiązany do używania maseczki i rękawiczek jednorazowych oraz
dezynfekcji rąk, w trakcie wywiadu zachowując co najmniej 2 metrowy odstęp, z zastrzeżeniem, że
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podczas wywiadów live dziennikarze głównego nadawcy winni zachować dystans korzystając
z urządzeń na teleskopach (wysięgnikach, statywach).
UWAG !
Wywiady live dziennikarza głównego nadawcy z zawodnikami / zawodniczkami lub trenerami /
trenerkami na tle ścianki, odbywają się poza boiskiem w strefie czystej, z zachowaniem co
najmniej 2 metrowego odstępu od pozostałych uczestników meczu.
3.

Konferencje prasowe są dopuszczalne w pomieszczeniach o otwartej przestrzeni, dobrze
wentylowanych z wyłączoną klimatyzacją, o otwartych oknach, uprzednio zdezynfekowanych i
poddanych protokołowi jak dla strefy czystej, o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2.

Ustala się limit osób w trakcie konferencji prasowej na nie więcej niż 8 osób, przy zachowaniu co
najmniej 2 metrowego dystansu z pozostałymi uczestnikami konferencji prasowej i co najmniej 4 metrów
od trenerów / trenerek i zawodników / zawodniczek. Wejście do pomieszczenia winno być kontrolowane
przez służby porządkowe, a dostęp do konferencji mają wyłącznie akredytowani dziennikarze
posiadający zasłonięta twarz i nos oraz zdezynfekowane ręce, a przed wejściem na konferencję
prasową należy dokonać pomiaru ich temperatury.
UWAGA!
Pomieszczenie należy zaopatrzyć w osłonę miejsca (stolika) przy którym będą siedzieć
zawodnicy / zawodniczki / trenerzy / trenerki i inni pracownicy klubu, o ile wywiad nie będzie
prowadzony w formie wideokonferencji.
UWAGA!
Przed pomieszczeniem, gdzie odbywa się konferencja prasowa należy umieścić dyspenser
z płynem odkażającym.
XI.

UDZIAŁ W ROZGRYWKACH MIĘDZYNARODOWYCH

W przypadku rozgrywania przez klub meczów jako gość w rozgrywkach międzynarodowych, zaleca się
klubowi przeprowadzenie po powrocie do Polski testów opisanych w pkt. 6.1.1 i 6.1.2 na zawodnikach
/ zawodniczkach, członkach sztabu trenerskiego i medycznego oraz innych pracownikach klubu, którzy
uczestniczyli w podróży (zagranicznej lub krajowej) w terminie umożliwiającym uzyskanie wyników
przed meczem w rozgrywkach krajowych.
UWAGA!
Pracownicy klubu zobowiązani są do bezwzględnego i stałego używania maseczek oraz
dezynfekcji rąk podczas udziału w rozgrywkach międzynarodowych, unikania wszelkich miejsc
publicznych oraz zachowywania 2 metrowego dystansu społecznego.
UWAGA!
Kluby we własnym zakresie wybierają dogodny hotel i ustalają warunki pobytu tak, aby
minimalizować kontakt z gośćmi i obsługą hotelu, w tym zakazuje się korzystania ze stref
wspólnych w hotelu, w szczególności: SPA i fitness, baru, holu głównego i poczekalni.

XII. HIGIENA
1. Korzystanie wyłącznie ze spersonalizowanych butelek na napoje oraz innych opakowań na
produkty żywnościowe.
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2. Częste i dokładne mycie rąk lub ich dezynfekcja, etykieta kichania i kaszlu, w szczególności po
pobycie w miejsc publicznym,
3. Unikanie zbiorowisk ludzkich oraz o ile jest to możliwe, utrzymanie 1,5 metrowego odstępu.

XIII. PROFILAKTYKA
1.

Przeprowadzenie szkolenia z:
a) podstawowych zasad zachowania higieny i prewencji zakażeń,
b) podstawowych objawów infekcji i sposobach reagowania (jak rozpoznać – do kogo się
zgłosić – jak reagować),
2. szczepienie na grypę i COVID-19
3. zbadanie poziomu witaminy D przy badaniach okresowych i ewentualna suplementacja.

XIV. TRANSPORT I HOTELE
1. Klub zobowiązuje się do korzystania w okresie trwania rozgrywek wyłącznie z jednego
przewoźnika o ile istnieje taka możliwość, który przed każdą podróżą zobowiązuje się do
dezynfekcji autobusu oraz zapewnienia w miarę możliwości tego samego kierowcy.
2. Transport należy wykonywać bez zbędnych postojów, unikając posiłków na stacjach
benzynowych, a przerwy na parkingach lub miejscach postojowych ograniczyć do niezbędnego
minimum. Dopuszcza się postoje na MOP.
3. Podczas podróży w miejscach publicznych należy przemieszczać się w maseczkach i
dezynfekować ręce.
4. Kluby we własnym zakresie wybierają dogodny hotel i ustalają warunki pobytu tak, aby
minimalizować kontakt z gośćmi i obsługą hotelu, w tym zakazuje się korzystania ze stref
wspólnych w hotelu, w szczególności: SPA i fitness, baru, holu głównego i poczekalni.
Załączniki:
⎯ Załącznik nr 1_20210825_wzór raportu

_________________
Superliga Sp. z o.o. jest spółką zarządzającą najwyższą klasą rozgrywkową piłki
ręcznej w Polsce – PGNiG Superligą i PGNiG Superligą Kobiet, odpowiadającą za
prowadzenie rozgrywek, sprzedaż praw medialnych i scentralizowanych praw
marketingowych.
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