
                     Procedury obowiązujące na terenie kompleksu basenowego w związku 

ze stanem epidemii COVID-19. 

1. Wejścia na basen odbywają się codziennie w godzinach: 

- 11.00 - 12.30 

- 13.00 - 14.30 

- 15.00 - 16.30 

- 17:00 – 18:30 

Bilety wstępu można nabywać 20min przed każdym wejściem na baseny 

W godzinach: 12:30 – 13:00, 14:30 – 15:00, 16:30 – 17:00 następują przerwy na 

dezynfekcję obiektu.  

2. Wejście na basen jest możliwe tylko po wcześniejszym wypełnieniu stosownej ankiety 

(plik do pobrania w pdf.) 

3. Bezpośrednio przed kasą może się znajdować jedna osoba, kolejne osoby powinny 

zachować odstęp 2 m. 

4. Jednorazowo na terenie obiektu może przebywać nie więcej niż 50 osób (nie dotyczy 

obsługi). 

4. Po upływie 1,5 h przewidzianych na jednorazowe wejście na obiekt, wszyscy 

użytkownicy muszą go opuścić bez możliwość przedłużenia czasu pobytu.  

5. Przed wejściem i przy wyjściu z basenu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk. 

6. Zleca się zachowanie niezbędnego dystansu 2 metrów pomiędzy osobami korzystającymi 

z obiektu na całym jego terenie, również w nieckach basenowych. 

7. Obowiązuje nakaz przejścia przez brodzik do płukania stóp przed wejściem na obiekt i po 

jego opuszczeniu.  

8. Użytkownicy basenów zobowiązani są do przestrzegania ścisłych zasad higieny – przed 

wejściem do niecki basenowej zaleca się dokładne umycie całego ciała pod natryskiem. 

9. Obowiązuje  zakaz korzystania z basenu osób z wyraźnymi objawami infekcji, przede 

wszystkim dróg oddechowych. Obsługa ma prawo nie wpuścić na teren basenu osób z 

takimi objawami.  

10. Osoby, które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu 

przez personel, a w ostateczności mogą zostać wezwane do opuszczenia obiektu ze 

skutkiem natychmiastowym bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas.  

11.  W trakcie pobytu na basenie należy ściśle przestrzegać instrukcji , ogłoszeń oraz poleceń 

personelu obiektu.  

12.  Po każdej grupie klientów korzystających z obiektu w przedziale 1,5 h prowadzona jest 

dezynfekcja zegarków, kluczy do szafek, leżaków, a także innych powierzchni , jak: 

klamki, włączniki światła, itp.  

Zalecenia opracowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych Ministerstwa 

Rozwoju  i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 01.06.2020 r. dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii 

SARS-CoV-2 w Polsce.  


