
Rekomendacje

w sprawie organizacji i przeprowadzenia XX edycji „Otwartych Mistrzostw Województwa 
Świętokrzyskiego Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie” w dniu 27 sierpnia 2022 roku.

W celu zapewnienie bezpieczeństwa członkom drużyn oraz wszystkim osobom postronnym, a także 
utrzymania sprawnej logistyki z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego podczas 
mistrzostw i rozgrywania poszczególnych konkurencji - zalecane jest stosowanie następujących 
rekomendacji.

Organizacja mistrzostw:

1. W mistrzostwach mogą uczestniczyć tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
2. Wszyscy uczestnicy mistrzostw posiadają stosowne oznaczenia.
3. Zgłoszenia udziału drużyn 4 osobowych należy dokonać pisemnie na karcie zgłoszenia 

do 12.08.2022 r. do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach 
(fax 41 342-14-04 lub e-mail: wioc02@kielce.uw.gov.pl).

4. Podczas mistrzostw konkurencje rozgrywane będą zgodnie z zasadami wynikającymi 
z regulaminu XX edycji „Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego Grup 
Szybkiego Reagowania na Wodzie”. Szczegółowe omówienie konkurencji i warunków 
bezpieczeństwa dokonane zostanie podczas odprawy po uroczystym otwarciu mistrzostw.

5. Rekomenduje się zapewnienie takiej organizacji mistrzostw i jej koordynacji, która uniemożliwi 
nadmierne grupowanie się osób, szczególnie - aby członkowie drużyn uczestniczący 
w zawodach, podczas rozgrywania poszczególnych konkurencji w miarę możliwości 
nie mieszali się.

6. Należy zapewnić dostateczną ilość toalet, umywalni i ich serwisowanie.
7. Podczas mistrzostw uczestnik musi mieć zapewniony dostęp do wody bieżącej, mydła, środków 

do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (ręcznika papierowego), koszy 
na odpady wyłożonych jednorazowymi workami itp. po to, aby zapewnić możliwość zachowania 
wymagań higienicznych.

8. Rekomenduje się funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem 
medycznym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych 
wskazujących na infekcję lub chorobę zakaźną.

9. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego bądź innych urządzeń 
do bezdotykowego pomiaru temperatury.

10. Temperatura powyżej 37°C kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od udziału w mistrzostwach.
11. Należy dbać o higienę w miejscu przebywania uczestników mistrzostw. 
12. Posiłki powinny być dostarczane w naczyniach jednorazowych. Dopuszcza się, aby uczestnicy 

mistrzostw posiadali swoje naczynia i sztućce, do użytku wyłącznie indywidualnego.
13. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach sporządzi listę 

uczestników mistrzostw, wraz z numerami telefonów.

Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa 
zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
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