Załącznik nr 2
Wytyczne dotyczące korzystania z Krytej Pływalni H2Ostróg w okresie pandemii COVID-19

§1
W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientów Krytej Pływalni H2Ostróg w okresie pandemii COViD -19 wprowadza
się niżej wymienione zasady bezpieczeństwa
Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu Krytej Pływalni „H2Ostróg”.
Dopuszczalna liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu Krytej Pływali nie może przekraczać 50 %
maksymalnego obciążenia tj. 96 osób.
3. Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba.
4. Maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby.
5. Zalecane są płatności bezgotówkowe.
6. Stosowanie się do szczegółowych wytycznych zamieszczonych w formie graficznej przed poszczególnymi
strefami Krytej Pływalni.
7. Korzystających z Krytej Pływalni H2Ostróg zobowiązuje się do:
a)
zachowania niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz
w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika;
b)
obowiązuje ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun do 50 % maksymalnej
zajętości;
c)
sauny o temperaturze poniżej 60 stopni będą wyłączone z użytku ze względów bezpieczeństwa;
d)
zaleca się korzystanie z jacuzzi pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących;
e)
przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie
całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy
obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp;
f)
obowiązkowe 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;
g)
podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej należy
wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
h)
ograniczenie pobytu w obiekcie Krytej Pływalni „H2Ostróg” do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
8. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 obiekt ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które
zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu.
1.
2.

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

§2
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem.
1. Odmawia się wstępu na Krytą Pływalnię „H2Ostróg” klientom u których stwierdza się wyraźne oznaki choroby, jak
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu.
W przypadku wystąpienia w/w objawów zaleca się niezwłoczne zgłoszenie się do najbliższego oddziału zakaźnego
celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
2. Zgłoszenie incydentu 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.).

3. Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w obiekcie, którzy
mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.
§3

1.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną korzystanie z Krytej Pływalni „H2Ostróg” zgodnie z aktualnymi
zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Sportu czy innych uprawnionych do tego instytucji.

2.

Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych wytycznych oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu.

