
WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z BASENÓW NA TERENIE  
KRYTEJ PŁYWALNI SPORTOWO-REKREACYJNEJ W BOLESŁAWCU SP. Z O.O. PODCZAS 

EPIDEMII SARS-COV-2 
 

W trosce o bezpieczeństwo wprowadza się wytyczne bezpieczeństwa korzystania z basenu. 
Prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed wizytą  

w Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o. 

 

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BASENÓW W OKRESIE EPIDEMII SARS-COV-2: 

1. Z obiektu mogą korzystać tylko osoby zdrowe bez objawów jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim 

dróg oddechowych. 

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych zostaną wszczęte postępowanie zgodnie  

z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 wprowadza się 

ograniczenia w korzystaniu w Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o. – ustala  

i kontroluje maksymalną liczbę użytkowników. 

4. Z obiektu może korzystać jednocześnie maksymalnie 85 osób (dotyczy całego obiektu basenowego). 

5. Obowiązuje zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi  

w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika. 

6. Klient zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przy wejściu na teren obiektu oraz w oznaczonych 

miejscach w strefie pływalni. 

7. Należy przestrzegać zasad higieny na pływalni - obowiązuje i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała 

pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. 

8. Z pryszniców damskich oraz męskich może korzystać jednocześnie maksymalnie 5 osób, przy 

zachowaniu dystansu. 

9. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do 

płukania stóp. 

10. W małych nieckach i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zapewnienia dystansu społecznego zaleca się – 

korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących.  

11. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem pobytu na hali 

basenowej (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. Ubierając się po kąpieli 

należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni. 

12. Na 1 torze basenu sportowego może przebywać jednocześnie maksymalnie 4 osoby. 

13. W przypadku dużego obłożenia obiektu w momencie wejścia należy zadeklarować w kasie nieckę 

basenową, z której korzystamy. 

14. Pobyt na obiekcie pływalni musi ograniczyć się do czasu kąpieli w basenie i przebrania się. 

15. Nie ma możliwości korzystania z trybun. 

16. Nie ma możliwości korzystania z szatni odzieży wierzchniej. 

17.  Sprzęt do nauki pływania nie będzie udostępniany, należy używać wyłącznie własnego sprzętu 

sportowego i rekreacyjnego. 

18. Nie przewiduje się udostepnienia tężni – strefy relaksu do odwołania. 

19. Osoby nie stosujące się do poleceń personelu pływalni i ratowników będą zobligowane do 

natychmiastowego opuszczenia obiektu. 

20. Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami porządkuje ogólny Regulamin Pływalni. 

21. Preferuje się płatności bezgotówkowe.  

 

/-/   Prezes Zarządu Krytej Pływalni Sportowo-Rekreacyjnej w Bolesławcu Sp. z o.o. 


