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Basen w reżimie sanitarnym przy Zespole Szkół
Mistrzostwa Spońowego w Chorzowie ul. Harcerska 2

Wytyczne

- Zgodnie z nowymi wytycznymi na obiekcie jednorazowo moze przebywac maksymalnie
8 osób, w strefie spa 2 osoby.
- W całym obiekcie obowiązuje zachowanie 2 metrów odległości od innych osób (nie dotyczy
to osób wspólnie zamieszkuj ących).
- Dystans należy zachować w holu głównym, szatniach, natryskach, atakże w hali basenowej,
podczas pływania i korzystaniaz atrakcji,
- Wewnątrz budynku, uż do wizyty w przebieralni, obowiązuje zakływanie ust i nosa.
-Przed wejściem na obiekt trzebazdezynfekować dłonie. Płyn dostępny jestprzy głównym
wejściu,
- Bezpośrednio przed szatnią i portiernią/kasą moze przebywaójedna osoba.
- Zalecamy korzystanie z płatności zbliżeniowych.
-W związkuzĘm, że należy zachowaó odpowiedni dystans, uczulamy, ze Klienci muszą się
Iiczyó ztym, że czas korzystania z atrakcji w hali basenowej będzie krótszy - 50 minut od
wejścia do wyjścia z szatni.10 minut przęznaczone jest nadezynfekcję pomieszczeń.
- Wszystkievz4dzenia i pomieszczęniaw hali basenowej będą dostępne, ale
z ogtaniczeniami i zgodnie obowiązującymi regulaminami. Standardem (mamy nadzieję)
pozostaje to, że przed wejściem na halę basenową myjemy ciało, a w saunie rozlładamy
ręcznik pod całą powierzchnią ciała, która styka się zławą (także pod stopami).

Zasady korzystania z basenu podczas epidemii
koronawirusa

PrzestrzegĄ ponizszych zasad oraz poleceń pracowników Pływalni
. Obowiązuje zakaz korzystania zpływalniprzez osoby z objawami infekcji.
. Na teręnie obiektu zasłantarny usta i nos, z wyłączentem kąpieli i pływania w basenie -
osłona ust i nosa powinna byó zdjęta i pozostawionav,naz z ubraniem w przebieralni.
Ubierając się po kąpieli należy ponownie jązałożyć w pomieszczęniu przebieralni.
. Na terenie obiektu zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania.
. Zachowaj 2 metry dystansu między osobami (zvlyłączeniem osób wspólnie
zamieszkĄących), m.in. w holu głównym, przebieralniach, natryskach, w hali basenowej
wrazz częścią SPA.
. Przed wejściem do holu zdezynfekuj ręce płynem,znĄdującym się tużzawejściem.
. W holu zostanie zmleIzona temperatura ciŃa, osoba z temperaturąpovrryżej 37,5 oC

nie zostanie wpuszczona na teren obiektu.
. Na portierni obierz klucz do szafki.
. Buty włóZdo worka iwrazzpozostŃąodzieżą schowaj w szafce.
. przęd wejściem na halę basenową pod prysznicem starannie umyj ciało mydłem. pruejdź na
halę basenową, dezynfekując stopy w brodzikach, znajdujących się w przejściach.
. Po wyjściu z szatni, oddaj klucz z szaki. Koszt dorobienia zagubionego klucza to 12 zł.
. Wychodząc z obiektu zdezynfekuj ręce.
. Basen działa bez :udziŃu publiczności,
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