
Uzupełniający Regulamin korzystania z Krytej Pływalni
„Aqua – Zdrój” w okresie COViD

Niniejszy Regulamin obowiązuje w okresie, w którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej będzie obowiązywał stan
zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, związany z możliwym zarażeniem COVID -19.
Niniejszy Regulamin uzupełnia postanowienia Regulaminu Krytej Pływalni wprowadzonego zarządzeniem Prezesa Zarządu nr
59/2019 z dnia 27 września 2019 r.
Na Krytej Pływalni może przebywać jednocześnie maksymalnie 150 osób.
Bezpośrednio przed kasą może znajdować się 1 osoba.
Zaleca się stosowanie form płatności bezgotówkowych (np. kart płatniczych).
W przypadku, gdy liczba Klientów przebywających na terenie Krytej Pływalni wynosi 150 osób, sprzedaż biletów kolejnym
Klientom będzie możliwa dopiero po zdaniu transponderów przez Klientów korzystających z Krytej Pływalni, pozwalającą na
wejście kolejnej grupy Klientów.
Klienci oczekujący na sprzedaż biletu wstępu na teren Krytej Pływalni w sytuacji, gdy jest długa kolejka powinni przebywać
poza budynkiem Krytej Pływalni.
Zaleca się, aby ze względów bezpieczeństwa Klienci ograniczyli swój pobyt na terenie Krytej Pływalni do niezbędnego
minimum. Po skorzystaniu z usługi na terenie Krytej Pływalni należy niezwłocznie opuścić teren tego obiektu.
Nie zaleca się, aby z usług Parku Wodnego korzystały osoby będące w grupie podwyższonego ryzyka.
Na terenie Krytej Pływalni obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego i utrzymywania minimalnej odległości od
innych osób wynoszącej 2 m, z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących. Wyłączenie obowiązku zachowania dystansu
wobec osób wspólnie zamieszkujących nie powoduje zwolnienia z tego obowiązku wobec pozostałych użytkowników Krytej
Pływalni.
Zabrania się korzystania z Krytej Pływalni osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem, przebywającym na kwarantannie,
a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, w szczególności infekcji dróg oddechowych oraz z gorączką.
Przed wejściem na teren Krytej Pływalni, przy kasie oraz przy wejściu do natrysków Klient zobowiązany jest dokonać
dezynfekcji rąk. Zaleca się korzystanie z punktów do dezynfekcji rąk również w innych miejscach i przejściach, w których
dozowniki do dezynfekcji zostały zamontowane.
Po skorzystaniu z szatni Klient powinien niezwłocznie udać się pod natrysk, gdzie ma poddać się o obowiązkowej i starannej
kąpieli oraz umyć całe ciało i poprzez brodzik (nogomyjkę) przejść do basenu.
Pobyt w obiekcie Klient powinien ograniczyć wyłącznie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
W każdym z pomieszczeń, w których znajdują się prysznice dla Klientów korzystających z Krytej Pływalni, może jednocześnie
przebywać maksymalnie 6 osób.
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
Klienci powinni starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
Z jednego toru mogą korzystać maksymalnie 4 osoby jednocześnie.
Zarządca Parku Wodnego nie udostępnia i nie wypożycza sprzętu pływackiego (np. makarony, deski, zatapiaki). Jednocześnie
zaleca się Klientom, aby ograniczyli korzystanie z tego rodzaju sprzętu prywatnego do niezbędnego minimum.
Z brodzika i jacuzzi, w sytuacji, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się – korzystania pojedynczo
lub w kilka osób ale wyłącznie wtedy, gdy są to osoby wspólnie zamieszkujące.
Klient podczas wejścia do obiektu Krytej Pływalni, do czasu opuszczenia pomieszczenia szatni basenowej, zobowiązany jest
nosić osłonę ust i nosa. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni. Osłona ust
i nosa powinna zostać ponownie ubrana przez Klienta niezwłocznie po powrocie do pomieszczenia szatni.
Zabrania się pozostawiania maseczek poza sza�ami.
Z sauny może jednocześnie korzystać 7 osób. Do sauny należy wchodzić boso, bez okrycia wierzchniego i z ręcznikiem. Ręcznik
powinien być rozłożony w taki sposób, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska i oparcia. W saunie nie
ma obowiązku noszenia maseczek. Z użytku wyłączona jest sauna parowa. W strefie odpoczynku należy zdezynfekować sprzęt
przed każdym jego użyciem.
Po skorzystaniu z usługi i przy opuszczaniu szatni, drzwiczki sza�i powinny pozostać otwarte, celem umożliwienia szybkiej
identyfikacji miejsc podlegających dezynfekcji.
Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na teren obiektu osoby, u której można zaobserwować wyraźne
oznaki choroby, takie jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu. Osoba taka zostanie poinstruowana o
konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji
z lekarzem.
Incydent, o którym mowa wyżej powinien zostać natychmiast zgłoszony do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze
ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
W przypadku ujawnienia faktu zarażenia COVID -19 u osoby, która korzystała z usług Krytej Pływalni, zarządca obiektu,
w miarę posiadanych możliwości, powinien ustalić listę pracowników oraz Klientów obecnych w tym samym czasie w
obiekcie, którzy mieli lub mogli mieć kontakt z zakażonym i poinformuje te osoby o konieczności stosowania się do
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.
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