ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI
W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO W POLSCE

Uprzejmie informujemy, że klienci zobowiązani są do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ
na bezpieczeństwo epidemiczne.
DEZYNFEKCJA, OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA ORAZ DYSTANS SPOŁECZNY
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Na terenie obiektu obowiązuje dezynfekcja rąk i własnego sprzętu (płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu do budynku,
w szatniach damskiej i męskiej oraz w recepcji).
Wszystkie osoby przebywające wewnątrz budynku (w tym uczestnicy zajęć i trenerzy) mają obowiązek zakrywania ust i nosa,
w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy. Powyższa zasada nie obowiązuje
oczywiście w sekcji z natryskami i w hali basenowej (podczas kąpieli i pływania w basenie).
Na terenie obiektu należy zachowywać tzw. dystans społeczny, czyli odległość pomiędzy klientami winna wynosić minimum
2 m.
Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków
ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.

KORZYSTANIE Z PŁYWALNI: AKTUALNE LIMITY OSÓB I CZAS NA DEZYNFEKCJĘ
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W niecce basenowej jednocześnie może przebywać maksymalnie 25 osób pływających (5 osoby na tor) i jest to
równoznaczne z maksymalną ilością osób przebywających w strefie płatnej tzn. osób które opłaciły usługę i przekroczyły
bramkę.
W holu pływalni może oczekiwać na wejście do strefy maksymalnie 5 osób.
Za kontrolę ruchu Klientów od wejścia do wyjścia odpowiedzialni są pracownicy recepcji Ośrodka. Klienci Ośrodka
zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych stref przebywania i przemieszczania się po obiekcie.
Klienci po ubraniu się i wysuszeniu głowy są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu pływalni w celu uniknięcia
gromadzenia się osób. Nie należy wydłużać czasu pobytu poza niezbędne minimum.
Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za obsługę klientów wyposażeni są w maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki.
W godzinach 10:00 – 11:00 oraz 15:00 – 16:00 pływalnia nie obsługuje klientów z uwagi na konieczność przeprowadzenia
dezynfekcji szafek, sprzętu oraz powierzchni użytkowych.

POSTANOWIENIA DODATKOWE I REKOMENDACJE
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Osobom z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość),
rekomenduje się rozważenie decyzji o korzystaniu z pływalni w godzinach najmniej popularnych, z minimalną obecnością
innych osób, albo zaniechaniu korzystania z pływalni do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.
Zaleca się zdezynfekować szafkę ubraniową przed jej użyciem. Czynność realizowana jest przez Klienta przy użyciu
udostępnionego środka do dezynfekcji.
Klienci po ubraniu się i wysuszeniu głowy są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia obiektu pływalni w celu uniknięcia
gromadzenia się osób.
Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.
Obowiązuje
zakaz
wnoszenia
jakichkolwiek
przedmiotów
do
hali
niezwiązanych
zwyczajowo
z uprawnianą w trakcie zajęć dyscypliną (osobisty sprzęt pływacki jest dopuszczalny) oraz wszelkich rzeczy związanych
z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu
sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu
z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest
zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.
Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia
obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.

