
REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZĘŚCI 

ZEWNETRZNEJ OGRODU JORDANOWSKIEGO NR 

2 w POZNANIU W OKRESIE PANDEMII 

KORONAWIRUSA 

COVID OD DNIA 1 Września 2021 ROKU. DO ODWOŁANIA. 

 

KAŻDA OSOBA KORZYSTAJĄCA Z OGRODU JORDANOWSKIEGO NR 2 OBOWIĄZANA JEST DO 

ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. 

1. Administratorem jest Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu. 

2. Przed wejściem na Obiekt należy zdezynfekować ręce. 

3. Na placu zabaw są spisywane wszystkie dzieci do lat 13 będące bez opieki 

Rodziców/opiekunów. 

4. Grupy zorganizowane dokonują rezerwacji boisk „Orlik” z 2 dniowym 

wyprzedzeniem. 

5. Przed wejściem do budynku administracyjnego należy zdezynfekować ręce i 

założyć maseczkę. 

6. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z jednego węzła sanitarnego 

WC, obowiązuje zakaz korzystania z szatni. 

7. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu administrator nie odpowiada. 

8. Urządzenia zabawowe zgodnie z zaleceniami będą dezynfekowane 1 razy 

dziennie. 

9. Korzystający z Boisk Orlik mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu 

sportowo rekreacyjnego,  

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa: 

• Osoby korzystające z boisk Orlik są spisywane z Imienia ( w sytuacji 

wystąpienia zakażenia do wglądu sanepidu).  



• Korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do 

dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów do 

dezynfekcji, 

• W osoby z oznakami przeziębienia (kaszel, katar, duszności, wysoka 

temperatura) nie zostaną wpuszczone na obiekt – rodzic/prawny opiekun 

małoletniego w takiej sytuacji jest zobowiązany zabrać ze sobą swoje dziecko, a 

w przypadku osoby powyżej 13. roku życia udaje się ona do własnego miejsca 

zamieszkania. W takiej sytuacji rekomenduje się kontakt z lekarzem, a trener po 

zajęciach kontaktuje się z rodzicem danego dziecka. 

• Podczas korzystania z obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu 

między korzystającymi. 

•  Na boiskach Orlik (boisko do piłki koszykowej oraz nożnej) obowiązuje 

całkowity zakaz wprowadzania: wózków dziecięcych, hulajnóg, rowerów 

oraz wszelkich pojazdów elektrycznych. 

• Na boiskach Orlik (boisko do piłki koszykowej oraz nożnej) obowiązuje 

całkowity zakaz wchodzenia : w butach piłkarskich, butach z kolcami 

lekkoatletycznymi, wrotkach, łyżworolkach oraz butach typu szpilki. 

11. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego 

regulaminu, a w szczególności do poleceń nauczycieli i pracowników Ogrodu 

Jordanowskiego Nr 2 

12. Korzystający z boisk typu „Orlik” zobowiązani są do wykonania dezynfekcji 

boiska z którego korzystali. 

13. W razie naruszenia powyższego regulaminu oraz pozostałych obostrzeń 

związanych z pandemią COVID administrator ma prawo usunąć korzystającego 

lub całą grupę korzystających z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach 

zostanie wezwana Policja.14. Ważne telefony: 

• Powiatowa stacja Sanitarno – Epidemiologiczna: 61-646-78-51 

• WSPR w Poznaniu: 61-864-12 lub 112 

15. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem porządkuje regulamin 

ogólny obiektu oraz dyrektor Ogrodu Jordanowskiego. 



 


