Szczegółowe zasady korzystania z basenu letniego zgodne z wytycznymi
Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego
1. Każdy z uczestników zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz przed skorzystaniem z basenu letniego do zapoznania
się i przestrzegania przedstawionych w niniejszym dokumencie zasad.
2. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie obserwują u siebie objawów choroby zakaźnej,
nie są objęci kwarantanną lub izolacją, nie mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą
podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.
3. Przed wejściem na obiekt oraz przy jego opuszczeniu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.
4. W kolejce do kasy oraz w strefie wejścia obowiązuje noszenie osłon nosa i ust.
5. Należy zasłaniać usta i nos przy przemieszczaniu się w obiekcie tam gdzie nie ma możliwości
zachowania dystansu społecznego, poza miejscem plażowania i kąpieli w wodzie.
6. Należy szczególnie starannie zasłaniać nos i usta podczas kaszlu lub kichania.
7. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba.
8. W szatni, w strefie z prysznicami, toaletach, na terenie zielonym, plaży przy nieckach basenowych, a
także podczas pływania należy zachować dystans społeczny 2m. Zasada ta nie dotyczy osób
wspólnie zamieszkujących.
9. W strefie z prysznicami w umywalni mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby.
10. Na basenie letnim może przebywać jednocześnie maksymalna ilość użytkowników wskazana przy

wejściu do obiektu, nie większa niż 50 % maksymalnego obłożenia.
11. Przed wejściem do niecek basenowych należy w strefie z prysznicami dokładnie i starannie umyć
całe ciało.
12. Bezwzględnym obowiązkiem każdego użytkownika wchodzącego do basenu jest przejście przez
brodzik do płukania stóp.
13. Należy zdezynfekować ręce po skorzystaniu z prysznica w umywalni oraz po każdym skorzystaniu z
toalety.
14. Na terenie obiektu (również w nieckach basenowych) należy starać się zachowywać równomierne
rozmieszczenie osób z zachowaniem dystansu społecznego, unikać zatłoczonych miejsc.
15. Z brodziku dla małych dzieci mogą korzystać jednocześnie 3 osoby.
16. Mycia i dezynfekcji rąk oraz nakładania i zdejmowania maseczki należy dokonywać zgodnie z
instrukcjami umieszczonymi w toaletach oraz przy wejściu.
17. Osoba, która podczas przebywania na obiekcie nie stosuje się do przepisów Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz do szczegółowych zasad korzystania z
basenu letniego może być wyproszona z pływalni bez zwrotu opłaty za pobyt.
18. Celem wdrażanych procedur jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i
użytkowników pływalni oraz minimalizacja ryzyka zakażenia użytkowników, pracowników
obiektów oraz innych osób z zewnątrz. Podjęte działania dostosowane są do etapu zaawansowania
stanu epidemicznego.

