SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA NA KRYTEJ
PŁYWALNI W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2
W OKRESIE OD WRZEŚNIA 2020 R. DO ODWOŁANIA
Organizacja zajęć Szkółki Pływackiej na terenie Pływalni w czasie epidemii:
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W zajęciach grupowych i indywidualnych prowadzonych przez uprawnionych instruktorów mogą brać
udział osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy
nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
Uczestnicy zajęć mogą być przyprowadzani na teren Pływalni i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W drodze do i z Pływalni zarówno
opiekunowie, jak i uczestnicy zajęć przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
w przestrzeni publicznej.
Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej Pływalni zachowując
zasady:
a)
1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b)
dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c)
dystansu od pracowników Pływalni min. 1,5 m,
d)
opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Na terenie Pływalni obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu korzystania z basenu oraz
przebrania się (hol główny i ciągi komunikacyjne nie mogą być wykorzystywane jako „poczekalnia” na
osoby pływające).
W wyjątkowych przypadkach (grupa najmłodsza szkółki pływackiej) rodzice oczekują na dzieci na
antresoli lub w wyznaczonej poczekalni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa dystansu społecznego
lub zakrywając usta ,nos.
Na terenie Pływalni obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie i dezynfekcja rąk (po przyjściu na
Pływalnię należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust. Ponadto na terenie holu głównego i szatni suchej oraz ciągów
komunikacyjnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maski/maseczki, przyłbicy/kasku
albo odzieży lub jej części np. chusty (obowiązek nie dotyczy części pływackiej i pryszniców). Kasjer ma
prawo nie wpuścić na obiekt osoby nie realizującej tego obowiązku.
Jeżeli instruktor Szkółki Pływackiej zaobserwuje u uczestnika zajęć odbywających się na terenie Pływalni
niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności
gorączkę, kaszel, biegunkę, duszności, trudności w oddychaniu, bóle gardła, bóle mięśni i stawów,
należy odizolować taką osobę w wyznaczonym na terenie Pływalni miejscu izolacji, zapewniając min. 2
m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić: opiekunów o konieczności odebrania
uczestnika zajęć z Pływalni (rekomendowany własny środek transportu, w czasie nie dłuższym niż 60
minut) oraz Obsługę Pływalni o zaistniałej sytuacji.
Wszystkich przebywających na terenie kompleksu obowiązują także “Procedury korzystania z obiektu
podczas pandemii” oraz “Regulamin Szkółki Pływackiej”
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