
VŠĮ KLAIPĖDOS PLIAŽO TINKLINIO KLUBAS:

1. Treneriai įsipareigoja laikytis saugumo ir higienos reikalavimų treniruočių metu.
2. Trenerio fizinis kontaktas su treniruočių dalyviu yra draudžiamas, išskyrus kraštutinius atve-

jus.
3. Atvykus į  treniruotę  užtikrinti  trenerio  ir  vaikų  temperatūros  matavimą.  Ligos  požymius

turintys dalyviai yra neįleidžiami. Trenerių sveikata nuolat sekama ir draudžiama dirbti sergantiems
treneriams.

4.  Kaukių dėvėjimas būnant sporto klube ir nesportuojant, išskyrus kai lankytojai prausiasi, ge-
ria arba valgo tam skirtose vietose;
5.  Nuolatinis  kaukių  arba  skydelių  dėvėjimas  personalui,  išskyrus  treneriui  pačiam
sportuojant grupinių treniruočių metu be fizinio kontakto su lankytojais ir išlaikant ne mažiau
kaip 2 m atstumą nuo kitų asmenų;
6.  Sporto klubų erdvėse laikytis bent 1 metro atstumo nuo kitų asmenų;
7. Užtikrinti atvykusių į treniruotę rankų dezinfekavimą prieš treniruotę ir po treniruotės.
8. Visi treniruočių dalyviai persirengimo kambariuose ir koridoriuose dėvi kaukes, kurias gali

nusiimti tik sportuojant.
9. Užtikrinti treniruotės metu naudojamo inventoriaus dezinfekavimą po treniruotės.
10. Rekomenduojama į treniruotes vaikams atvykti apsirengus sportine apranga.
11. Tarp grupinių treniruočių paliekamas ne trumpesnis negu 5-15 minučių pertraukos, kurios

padės išvengti kontakto keičiantis treniruočių dalyviams.
12. Pritaikyti ir sumodeliuoti treniruočių procesą taip, kad būtų maksimaliai ribojamas tarpusa-

vio treniruočių dalyvių kontaktas, ir laikymąsi saugaus atstumo.
13. Pravesti kiekvienos grupės vaikams ir informuoti tėvus apie treniruočių saugaus ir socialiai

atsakingo elgesio taisykles: kad atvykimas į treniruotę prieš pat jos pradžią; o laukimas, dalyvavimas ir
išėjimas iš treniruotės laikantis saugumo reikalavimų ir higienos reikalavimų; atvykimas vengiant vie-
šojo transporto; esant galimybei, kad atvežtų tėvai;

14. Palaikyti nuolatinį ryšį su tėvais dėl vaikų sveikatos būklės sekimo ir reguliaraus trenerių ir
vadovų informavimo.

15. Suaugusiems ir vaikams besilankantiems paplūdimio tinklinio arenoje duoti pasirašyti do-
kumentą  „Informuoto  kliento  deklaracija“,  išsaugant  kiekvieno lankytojo  telefono  numerį.  Saugoti
juos, kad esant būtinybei būtų lengviau atsekami buvę kontaktai.

16. Atsisakyti bendrų treniruočių, kai treniruotėse dalyvauja įvairių komandų vaikai iki 2020
m. gruodžio 31 d.

17. Tėvų bei kitų asmenų dalyvavimas ar treniruočių stebėjimas yra draudžiamas.
18. Treniruočių  salėse,  pagalbinėse  patalpose  skelbti  informaciją  apie  saugumo  ir  higienos

reikalavimų laikymąsi.
19. Prieš ir po treniruotės treneris/prižiūrintis aikšteles asmuo privalo dezinfekuoti naudojamą
inventorių ir inventorių ar baldus, kurie pastoviai naudojami.
20. Lankytojai naudojasi tik savo gertuvėmis, jas laiko atskirai nuo kitų dalyvių;
21. Visiems, kurie jaučiasi prastai, karščiuoja, serga ir patenka į koronaviruso rizikos grupes,
draudžiama lankytis sporto arenoje;
22. Lankytojų registravimas į kontrolines treniruotes ar varžybas, išsaugant kiekvieno lankytojo

telefono numerį, židinio atveju pateikti visų galimai kontaktą turėjusių asmenų kontaktus NVSC;
23. Sveikatingumo ir sporto klubų patalpose elgesio taisyklių iškabinimas prie įėjimo ir bendro-
se patalpose;
24. Įspėjimas už šių taisyklių nesilaikymą įspėjimas duodamas vieną kartą, nesilaikant taisyklių

pakartotinai asmenys prašomi palikti sporto klubo patalpas.
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