WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z GABINETU MASAŻU
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 masażu.
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 GABINETU MASAŻU W OKRESIE EPIDEMII SARS-COV-2:
1. Z gabinetu masażu mogą korzystać osoby zdrowe.
2. Nie mogą przystąpić do zabiegu osoby wówczas, kiedy zaobserwują u siebie niepokojące objawy
wskazujące na chorobę zakaźną oraz wówczas kiedy mieli kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie,
zakażoną, chorą, izolowaną lub przebywającą na kwarantannie.
3. Z gabinetu masażu mogą korzystać klienci wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków
zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku – w związku z czym klient powinien przybyć do gabinetu na
umówioną godzinę.
4. Personel w dniu poprzedzającym planowaną wizytę będzie kontaktował się z klientem w celu
potwierdzenia wizyty.
5. Klient zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:
 występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
 jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
 zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 w ciągu dwóch tygodni miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną
do izolacji.
6. Klient przy wejściu do gabinetu jest zobowiązany do dezynfekcji lub mycia rąk.
7. Klient powinien używać maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Klient przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami, bez osób towarzyszących, poza
uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne) – decyzję w tej sprawie podejmuje
osoba świadcząca usługę – masaż.
9. Procedury w trakcie wykonywania usługi w stosunku do klientów:
 obowiązkowe noszenie maseczek przez klienta za wyjątkiem sytuacji, gdy zabiegi wykonywane są
w obrębie głowy i twarzy,
 zakaz używania telefonów komórkowych i innych prywatnych rzeczy wielokrotnego użytku,
 dezynfekcja rąk przed i po wizycie w gabinecie,
 ograniczenie czasu spędzanego przez klientów w salonie do minimum niezbędnego w celu
zrealizowania usługi.
10. Klient jest zobowiązany do zachowania bezpiecznej odległości - 2-metrowej pomiędzy klientami.
11. Po każdym zabiegu następuje dokładna dezynfekcja stanowiska masażu zgodnie z wytycznymi. W związku
z czym między klientami stosuje się odpowiednie przerwy na wykonanie procedur.
12. Preferuje się płatności bezgotówkowe za wykonanie usługi.
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