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Załącznik nr 1

ZALECENIA SANITARNE PODCZAS
EGZAMINU STOPNI MISTRZOWSKICH W E WROCŁAWIU
W związku z faktem, że dnia 25 lutego 2022 r. (Dziennik Ustaw, Rok: 2022, Poz.: 473)
weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów dotyczących stanu epidemii, oraz w celu uporządkowania
obowiązujących na sali wytycznych, prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem oraz
o poinformowanie o n/w wytycznych wszystkich uczestników egzaminu stopni mistrzowskich
Taekwon-Do we Wrocławiu.
Zachowanie wytycznych jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa wszystkich
uczestników egzaminu.
- Na egzaminie mogą przebywać wyłącznie uczestnicy egzaminu i ich trenerzy. Osoby
towarzyszące proszone są o pozostanie poza salą.
- Na sali wszyscy zobowiązani są do przebywania w maseczkach. Jedyne osoby zwolnione z tego
obowiązku to osoby zdające w danym momencie. UWAGA: Maseczki muszą zakrywać usta
i nos. Noszenie maseczek na brodzie lub tylko na ustach jest niedopuszczalne. Prosimy
o zapewnienie uczestnikom odpowiedniej liczby maseczek tak, aby mogły być zmieniane
stosunkowo często.
- W czasie trwania egzaminu, osoby niebiorące udziału w danym momencie muszą
przebywać poza obiektem.
- Uczestnicy są obowiązani do dezynfekcji rąk możliwe jak najczęściej, każdorazowo podczas
wchodzenia i wychodzenia z obiektu.
- Każdy zdający podchodzący do komisji (szczególnie podczas sprawdzianu z teorii Taekwon-do)
musi zachować dystans i pozostać na wyznaczonej linii.
- Osoby wykazujące oznaki przeziębienia lub choroby prosimy o pozostanie w domu.
- Każdy uczestnik egzaminu musi wypełnić oświadczenie sanitarne i przekazać je do stolika
administracji.
- Wszystkie osoby przebywające na sali muszą zachować dystans społeczny.
Prosimy o zastosowanie się do w/w wytycznych. Osoby niestosujące się do zaleceń będą
wypraszane z sali.

Członek Międzynarodowej Federacji Taekwon-Do, Europejskiej Federacji Taekwon-Do
i Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Sportu Powszechnego (TAFISA)

