
WYTYCZNE DLA SKOCZKÓW                

PRZEBYWAJĄCYCH W SKY FORCE  

W ZWIĄZKU Z COVID-19 
 

 

1. Manifest - Biuro strefy Sky Force: 

A. należy zachować minimum 2 m odstępu w kolejce, pamiętać o zasłonięciu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk w 

momencie podejścia do okienka Manifestu, przy okienku może znajdować się tylko jedna osoba; 

 

B. należy posługiwać się własnym długopisem; 

 

C. skoczek, uczeń-skoczek musi mieć ważne kserokopie wszystkich dokumentów potrzebnych do skoków: 

• ważne Świadectwo Kwalifikacji lub inny równoważny dokument np. licencję (skoczek); 

• polisę OC z wyraźnie zaznaczoną w OWU odpowiedzialnością za skoki spadochronowe; 

 

D. uczestnik skoków musi złożyć w Manifeście: 

• kserokopie dokumentów wymienionych w punkcie C; 

• zdane lub ważne KWT (uczeń-skoczek); 

• wypełnioną i podpisaną ankietę medyczną COVID -19, załącznik nr 1; 

• podpisane oświadczenie COVID -19, załącznik nr 2; 

• podpisane Wytyczne dla skoczków przebywających w Sky Force, załącznik nr 3. 

 

Załączniki nr 1, 2 i 3 są do pobrania na stronie www.skyforce.pl, zakładka SKOKI, PLIKI DO POBRANIA. 
 

2. Ograniczenia, organizacja i ciągi komunikacyjne, do których należy się stosować: 

• w hangarze są wyznaczone miejsca wejścia i wyjścia; 

• w czasie wykonywanej działalności lotniczej będą nadawane informacje przypominające o zasadach 

bezpieczeństwa w związku z COVID-19, np. o zachowywaniu odległości czy zakrywaniu ust i nosa; 

• na terenie obiektu zostaną wystawione miejsca przeznaczone do dezynfekcji rąk; 

• ograniczona zostaje ilość osób, które mogą przebywać w toaletach i pod prysznicami – maksymalnie 2 

osoby; 

• należy opuścić teren hangaru, jeżeli przebywanie w nim nie jest w danym momencie konieczne; 

• należy pamiętać o zasłanianiu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk; 

• należy ograniczyć przebywanie w hangarze osób towarzyszących. 

 

3. Wypożyczalnia sprzętu:  

• spadochrony – wypożyczanie działa jak do tej pory, z obwarowaniem, że przydzielamy jeden spadochron 

do jednej osoby. Dopuszczalne jest przypisanie jednego spadochronu do dwóch osób, po uprzednim 

zdezynfekowaniu (ozonowaniu), zgodnie z zaleceniem producentów. 

• kaski - na cały dzień za opłatą. Po skokach zostaną zdezynfekowane; 

• kombinezony - na cały dzień za opłatą. Użytkownik po skokach ma obowiązek włożyć używany 

kombinezon do worka z przeznaczeniem do dezynfekcji; 

• gogle - na cały dzień za opłatą. Po skokach zostaną zdezynfekowane; 

• wysokościomierze - na cały dzień za opłatą. Po skokach zostaną zdezynfekowane. 
 

Informacje o wysokości opłat dostępne są w Manifeście. 

 

Kaski, kombinezony, gogle oraz wysokościomierze wypożyczane są tylko uczniom-skoczkom. 

 

4. Układalnia strefowa: 

• przed pobraniem i oddaniem spadochronu do układania należy zdezynfekować ręce w miejscu do tego 

przeznaczonym; 

• należy pamiętać o zachowywaniu odstępu min. 2 m przy pobieraniu spadochronu z wieszaka; 

• układacz ma prawo odmówić układania spadochronu prywatnego. 

załącznik nr 3 

http://www.skyforce.pl/


5. Układanie spadochronów prywatnych: 

• przed wejściem na układalnię oraz w momencie wychodzenia z niej, należy zdezynfekować ręce w 

miejscu do tego przeznaczonym; 

• układając swój spadochron konieczne jest zachowanie zalecanej bezpiecznej odległości; 

• wyznaczenie swojej strefy układania należy zorganizować sobie we własnym zakresie; 

• po ułożeniu spadochronu należy opuścić teren hangaru; 

• w przypadku braku miejsca na układalni lub kiedy ilość osób będzie przekraczała dopuszczalną w 

hangarze, zostaną wyznaczone miejsca do układania na zewnątrz; o wyposażenie stanowiska do układania 

należy zadbać we własnym zakresie (stół spadochronowy). 

 

6. Linia sprawdzenia: 

• przed wejściem na linię sprawdzenia należy zdezynfekować ręce w miejscu do tego przeznaczonym oraz 

pamiętać o zasłonięciu ust i nosa; 

• należy zachowywać bezpieczną odległość; 

• ze szczególną uwagą i starannością należy słuchać informacji od kierownika skoków; 

• uczniów-skoczków sprawdzają instruktorzy prowadzący lub wyrzucający. 

 

7. Dowóz do samolotu autobusem: 

• należy mieć zasłonięte usta i nos oraz założone rękawiczki ochronne; 

• po każdym przejeździe autobus będzie miał robioną dezynfekcję siedzeń i poręczy. 

 

8. Lot samolotem: 

• należy mieć zasłonięte usta i nos (maseczka, komin, kominiarka, kask typu full face) oraz założone 

rękawiczki ochronne; 

• po każdym wylocie samolot będzie miał robioną dezynfekcję podłogi, siedzeń i rampy. 

 

9. Po skokach i pomiędzy wylotami: 

• należy opuścić teren hangaru, jeżeli przebywanie w nim nie jest w danym momencie konieczne; 

• przebywając na zewnątrz należy unikać skupisk ludzi; 

• poruszając się na terenie Sky Force Polskie Centrum Spadochronowe należy przestrzegać zasad higieny 

osobistej wg obowiązujących obostrzeń; 

• na terenie Sky Force Polskie Centrum Spadochronowe obowiązuje zakaz palenia. 

 

10. Noclegi: 

• w kontenerze mogą przebywać tylko osoby tam nocujące; 

• w jednym kontenerze mogą przebywać maksymalnie 4 osoby; 

• do spania należy mieć ze sobą swoją pościel – poduszka, kołdra, śpiwór; 

• osoby mieszkające razem z obowiązane są do przestrzegania zasad higieny osobistej wobec siebie; 

• wychodząc na zewnątrz kontenera należy pamiętać o zasłonięciu ust i nosa. 

 

Przebywając na terenie użytkowanym przez Sky Force Polskie Centrum Spadochronowe zobowiązuję się do 

przestrzegania wytycznych zawartych w niniejszym dokumencie i ponoszę za to odpowiedzialność. 

 

Poszczególne w/w obostrzenia tracą ważność wraz ze zmianami ogłaszanymi przez Rząd RP. 
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