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REGULAMIN POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OGRANICZENIA RYZYKA ZARAŻENIA 

WIRUSEM SARS-COV-2 

W trosce o bezpieczeństwo rozgrywek piłkarskich prowadzonych przez Wielkopolski ZPN 
ustala się następujące zasady, mające na celu ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-

CoV-2.  

1. Kluby zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania ograniczeń, zakazów i nakazów 

wprowadzonych przez uprawnione władze państwowe w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii oraz zaleceń właściwych organów sanitarnych.  

2. Zaleca się, aby Klub wyznaczył osobę odpowiedzialną za dbałość o przestrzeganie reżimu 

sanitarnego w klubie (np. koordynatora do spraw zdrowotnych), zwłaszcza w trakcie zawodów, 

treningów i prac administracyjnych. 

3. Do obowiązków osoby, o której mowa w ust. 2 powinno należeć inicjowanie  

i nadzorowanie wszelkich działań mających na celu ograniczenie zagrożenia rozprzestrzeniania 

się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wspólnych działań na rzecz Klubu. Powyższe 

zadania realizuje się w szczególności poprzez: 

1)  zwracanie uwagi na unikanie ryzykownych zachowań sanitarnych, np. związanych  

z nieprzestrzeganiem odpowiedniej odległości w szatni, gabinecie czy sposobem witania 

się zawodników oraz osób funkcyjnych; 

2) dbałość o stosowanie środków ochrony indywidualnej przez zawodników, członków 

zespołu szkoleniowego oraz działaczy klubowych; 

3) zapewnienie dostępu do środków dezynfekcyjnych w szatniach, łazienkach,  

biurach, itp. 

4) kontakt z właściwą Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną. 

4. Zaleca się, aby trener drużyny systematycznie przeprowadzał wywiad wśród zawodników w 

zakresie ich samopoczucia i stanu zdrowia.  

5. W przypadku skierowania zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, osoby funkcyjnej oraz 

każdej innej osoby, która miała bliski kontakt z członkami drużyny, na kwarantannę 

potwierdzoną decyzją Powiatowego Inspektowa Sanepidu, klub zobowiązany jest powiadomić 

o tym fakcie Wydział Gier i Ewidencji Wielkopolskiego ZPN. W takim przypadku klub ma 

obowiązek bieżącego informowania Wydziału Gier i Ewidencji Wielkopolskiego ZPN o dalszym 

rozwoju sytuacji.  
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6. Klub, w którym stwierdzono u zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, osoby funkcyjnej 

oraz każdej inny osoby, która miała bliski kontakt z członkami drużyny, zakażenie wirusem 

SARS-CoV-2 jest zobowiązany do niezwłocznej przekazania informacji  

o powyższym do Wielkopolskiego ZPN oraz przedstawienia Wydziałowi Gier i Ewidencji 

Wielkopolskiego ZPN planu działania, które podejmie w związku z zaistniałą sytuacją.  

7. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 5,6 oraz 8 niniejszego Regulaminu, 

Wydział Gier Wielkopolskiego, po rozważeniu danej sytuacji, ewentualnie przedłożeniu przez 

Klub niezbędnych dokumentów (np. skierowań do kwarantanny, wyników testów), będzie 

uprawniony do podjęcia z urzędu następujących decyzji: 

1)  podtrzymać pierwotny termin zawodów z udziałem Klubu w przypadku skierowania na 

kwarantannę nie więcej niż 3 osób z grona: zawodnicy, sztab szkoleniowy, osoby 

funkcyjne w klubie; 
2) zaproponować zainteresowanym klubom, uzgodnienie między sobą nowego  

terminu zawodów w przypadku skierowania na kwarantannę więcej niż 3 osób z grona: 

zawodnicy, sztab szkoleniowy, osoby funkcyjne w klubie; 

3) wyznaczyć nowy termin zawodów w przypadku wykrycia u któregoś z zawodników, 

członków sztabu szkoleniowego, osób funkcyjnych w klubie zakażenia wirusem SARS-

CoV-2; 

4) odwołać zawody w przypadku braku możliwości wyznaczenia nowego terminu 

zawodów. 
Decyzja Wydziału Gier i Ewidencji Wielkopolskiego ZPN w powyższym zakresie będzie 

ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.  

8. Klub, w którym stwierdzono zarażenie wirusem SARS-CoV-2, po podjęciu działań o których 

mowa w ust. 6, będzie zobligowany dostarczyć do Wydziału Gier i Ewidencji  

Wielkopolskiego ZPN zestawienie zarażonych członków drużyny wraz z wynikami badań,  

a także informacje czy w związku z zakażaniem pozostałe osoby z drużyny zostały objęte 

kwarantanną. 

9. Ustanawia się pana Macieja Chłodnickiego (@: maciej.chlodnicki@wielkopolskizpn.pl; 
600 437 107) przedstawicielem Wielkopolskiego ZPN w zakresie realizacji niniejszego 

regulaminu (ust. 5–8) ze strony Wielkopolskiego ZPN. Ww. osoba będzie odpowiedzialna  

w szczególności za przyjmowanie informacji/dokumentów od klubów, ich weryfikacji  

oraz kontaktu z klubami w przedmiotowym zakresie.  

10. W przypadku stwierdzenia, iż sędzia, obserwator lub delegat meczowy miał kontakt 
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wysokiego ryzyka, tj. kontakt z osobą zakażoną lub wystąpiły objawy infekcji sugerujące  

SARS-CoV-2, powyższa osoba ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściwą dla miejsca 

pobytu stację sanitarno-epidemiologiczną, jak również macierzyste Kolegium Sędziów 

Wielkopolskiego ZPN lub Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich  

Wielkopolskiego ZPN. 

11. Jeżeli sędzia lub obserwator poinformuje Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN  

o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 lub umieszczeniu w kwarantannie/izolacji,  

Kolegium Sędziów Wielkopolskiego ZPN dokona zmian w obsadzie zawodów. 

12. Jeżeli delegat meczowy poinformuje Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

Wielkopolskiego ZPN o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 lub umieszczeniu  

w kwarantannie/izolacji, Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych OZPN dokona 

zmian w obsadzie zawodów. 

13. Wszelkie sprawy, które nie zostały określone w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane 
przez Zarząd Wielkopolskiego ZPN.  

14. Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi 

Wielkopolskiego ZPN.  

 


