WYCIĄG Z REGULAMINU
,,IV. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE I PROFILAKTYCZNE W ZWIĄZKU
Z ZAGROŻENIEM WYWOŁANYM POJAWIENIEM SIĘ KORONOWIRUSA
SARS-CoV-2 (Covid-19)
1. Zabrania się korzystania z basenu osobom z potwierdzoną infekcją koronawirusem,
przebywającym na kwarantannie, a także z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, w szczególności
infekcji dróg oddechowych oraz z gorączką.
2. Na terenie basenów w jednej chwili może przebywać maksymalnie 500 osób.
3. Na terenie całego obiektu basenowego obowiązuje zasada dystansu społecznego
i utrzymywania minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2 m (dotyczy: niecki basenu
niecki Wodnego Placu Zabaw, strefy natrysków, toalet , przebieralni, stanowiska

przy kasie

i wszelkich ciągów komunikacyjnych).
4. Z obowiązku stosowania zasady zachowania dystansu społecznego w stosunku do siebie mogą
być zwolnione osoby wspólnie zamieszkujące, np. rodzic z dzieckiem, małżeństwo. Jednakże osoby
te razem są zobowiązane zachować odległość 2 m od pozostałych użytkowników na terenie całego
obiektu.
5. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz gromadzenia się.
6. Zasady opieki nad osobami nieletnimi na obiekcie MOSiR przy ul. Olimpijskiej reguluje Kodeks
Cywilny.
7. Wszystkich użytkowników zobowiązuje się do przestrzegania na terenie całego obiektu
basenowego ogólnie przyjętych i rekomendowanych zasad przestrzegania higieny zapobiegających
rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19) typu: częste mycie rąk (dezynfekcja),
zachowanie odległości od innych, kichanie i kaszel w zgięcie łokcia.
8. Przed wejściem do obiektu, niezwłocznie należy zdezynfekować dłonie wykorzystując w tym
celu rozmieszczone i oznakowane w obiekcie dozowniki.
9. Bezpośrednio przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba. Klienci są zobowiązani
zachować odpowiedni dystans w kolejce do kasy i respektować komunikaty i oznaczenia w tym
zakresie.
10. Wprowadza się zasadę pozostawiania otwartych drzwiczek szafki w momencie wychodzenia co
umożliwi służbom sprzątającym szybką identyfikację miejsc podlegających dezynfekcji.
11. Każdy użytkownik ma obowiązek starannego umycia całego ciała przed wejściem do niecki
basenu.

12. Na basenie rekreacyjnym podczas korzystania z atrakcji wodnych istnieje obowiązek
zachowania dystansu społecznego. Z niecek basenowych można korzystać tylko wtedy, gdy są
przestrzegane zasady dotyczące odległości. Zabrania się gromadzenia na nieckach basenowych
zarówno w wodzie jak i poza nią.
13. Każdy użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich poleceń oraz instrukcji
wydawanych przez ratowników oraz personel obiektu basenowego, a także zastosować się do
zaleceń wynikających z oznakowania obiektu czy komunikatów głosowych.
14. Zarządca basenu zastrzega sobie prawo do rezerwacji basenu w określonych godzinach i dniach
na potrzeby realizacji celowych zajęć z zachowaniem warunków bezpieczeństwa służącym
nierozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 (Covid-19). Każdy użytkownik przed
planowaną wizytą na basenie jest zobowiązany do przeczytania aktualnych komunikatów
(grafików).
15. Gdy maksymalny limit ilości osób przebywających w tej samej chwili na basenie zostanie
osiągnięty wówczas sprzedaż biletów na basen zostanie wstrzymana, a Klienci przed kasami będą
oczekiwać do momentu, gdy personel kasjerski wznowi sprzedaż.
16. Powyższy Regulamin został opracowany w oparciu o „Wytyczne dla funkcjonowania basenów
i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce” ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju i Główny
Inspektorat Sanitarny.
17. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownicy wchodzą na basen od strony parkingu MOSiR
(kasa biletowa), a opuszczają teren basenu bramą znajdującą się obok gastronomii.
18. W związku z koniecznością wprowadzenia limtu użytkowników bilet wstępu na basen jest
biletem jednorazowym. Użytkownik po opuszczeniu basenu, chcąc ponownie korzystać z obiektu,
musi zakupić nowy bilet.

