REGULACJE DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W TRAKCIE EPIDEMII
SARS-CoV-2- PARK ROZRYWKI – PARK WODNY
Poniższe zasady wynikają z Wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla
funkcjonowania parków rozrywki oraz obiektów basenowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce
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Na terenie obiektu znajdują się oznaczenia dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa w
związku z SARS-CoV-2, jak również nadawane są regularne komunikaty głosowe. Klienci maja
bezwzględny obowiązek stosowania się do obowiązujących zasad. Osoby łamiące zasady i nie
stosujące się do poleceń personelu będą wyproszone z obiektu.
Na terenie obiektu umieszczone zostały czytelne instrukcje dotyczące dezynfekcji rąk przy
każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji. Ponadto we wszystkich toaletach /
pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty informacyjne wraz z instrukcjami
dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki.
Przy wejściu do obiektu jak również w toaletach i wejściach do punktów gastronomicznych
znajdują się bezdotykowe dozowniki z płynem dezynfekującym. Klienci mają obowiązek
zdezynfekować dłonie zgodnie z umieszczoną instrukcją.
Osoby czekające w kolejkach do kas mają obowiązek zachowywać 2 m odległości od
pozostałych klientów.
Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba lub rodzina / osoby zamieszkałe w
jednym gospodarstwie domowym.
Rekomenduje się korzystanie z płatności bezgotówkowych we wszystkich punktach
usługowych, kasach biletowych, sklepach na terenie parku.
Osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych mają
bezwzględny zakaz wchodzenia na teren obiektu i korzystania z jego infrastruktury.
Obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do
hali basenowej. Klienci muszą przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej i pamiętać,
że przejście do hali basenowej jest obowiązkowo przez brodzik do płukania stóp.
Niezastosowanie się do zaleceń związanych z kąpielą i zmianą obuwia będzie skutkować
odmową wejścia na strefę basenową i może skutkować wyproszeniem z obiektu.
Zalecamy, aby klienci stosowali zasadę odległości od pozostałych klientów we wszystkich
strefach parku (dotyczy strefy pryszniców, toalet, niecek rekreacyjnych, tarasów zewnętrznych
i innych).
Zaleca się regularne, częste i dokładne myć ręce wodą z mydłem zgodnie z umieszczonymi
instrukcjami umieszczonymi przy umywalkach.
W celu równomiernego rozmieszczenia klientów na terenie obiektu obsługa ma prawo do
wyproszenia gości z danej strefy / niecki w przypadku nadmiernego zagęszczenia.
Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników przed wejściem do hali basenowej
– osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni.
Ubierając się po skorzystaniu z usług parku należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w
pomieszczeniu przebieralni.
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Zasady działania Saunarium:

zaleca się, aby liczba osób korzystających z sauny w tym samym czasie nie była większa
niż 50% maksymalnej zajętości. Klienci muszą pamiętać o zalecanym 2 metrowym
odstępie od pozostałych klientów;

brak konieczności zakładania maseczki w saunie.

W przypadku stwierdzenia u klienta wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba taka nie zostanie wpuszczona na teren parku. Osoba, u
której stwierdzono wyraźne oznaki choroby zostanie poinstruowana konieczności jak najszybszego
zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam
transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie https://gis.gov.pl

