PROCEDURY KORZYSTANIA Z OBIEKTU PODCZAS PANDEMII
KOMPLEKS PŁYWALNI ODKRYTYCH
Na obiekcie obowiązuje LIMIT 200 OSÓB
Osoby przebywające na KOMPLEKSIE PŁYWALNI ODKRYTYCH zobowiązane
są do przestrzegania poniższych zasad:
 Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się tylko 1 osoba.
 W obiekcie obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i
pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w
przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu.
Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni dla osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede
wszystkim dróg oddechowych.
 Należy zachować niezbędny dystans 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce
oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika.
 Przy wejściu na teren obiektu obowiązuje wszystkich użytkowników dezynfekcja rąk.
 Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny na pływalniach - obowiązkowej
i starannej kąpieli oraz umycia całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
Przestrzegania ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do
płukania stóp.
 Z jednego toru mogą korzystać maksymalnie 4 osoby jednocześnie.
 Na pływalni rekreacyjnej wydzielona została strefa z której mogą korzystać tylko uczestnicy półkolonii.
 Za równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej odpowiadają
i kierują RATOWNICY.

 W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie,
trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać
poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji
z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999, 112 lub kontakt
ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze, tel. 507 055 962 (całodobowo).

 Klienci,

którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez
personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem
natychmiastowym
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