Gryfino dnia 24.07.2020 r.

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG CW LAGUNA
w czasie trwającej epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
W oparciu o wytyczne Rady Ministrów, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Gdańskiej Fundacji Wody skupiającej
praktyków zarządzania obiektami basenowymi w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania
z usług świadczonych przez Centrum Wodne Laguna w warunkach zagrożenia epidemicznego
wprowadza się specjalne zasady korzystania z obiektu:
I. WYTYCZNE DLA KLIENTÓW
1. Należy korzystać z dozowników z płynem do dezynfekcji rąk umieszczonych na terenie
obiektu.
2. Na terenie całego obiektu, również w wodzie należy przestrzegać wymaganego dystansu.
3. Od wejścia głównego do strefy przebieralni należy przebywać w maseczkach zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Maseczki nie obowiązują w strefie
prysznicowej i na halach basenowych.
4. Maksymalna liczba gości mogących jednocześnie przebywać na terenie strefy płatnej obiektu
- 345 osób.
5. Z usług obiektu nie mogą korzystać osoby chore, z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji,
w tym także infekcji dróg oddechowych.
6. Przy każdym stanowisku kasowym może przebywać tylko 1 klient. Należy przestrzegać
wymaganego dystansu odległości między klientami oraz pracownikami obiektu.
7. Zalecane jest korzystanie z rozliczeń bezgotówkowych.
8. W

pomieszczeniach

sanitarno-higienicznych

należy

korzystać

z

mydła

zgodnie

z wywieszonymi instrukcjami dot. mycia rąk przy użyciu mydła.
9. Przed i po kąpieli należy wziąć prysznic i dokładnie umyć się mydłem.
10. Należy

przestrzegać

dodatkowych

zaleceń

umieszczonych

w

poszczególnych

pomieszczeniach obiektu i przy atrakcjach basenowych.
11. Należy ograniczyć do minimum czas przebywania na obiekcie poza strefą płatną (hole,
toalety, itp.).
12. Najważniejszymi środkami indywidualnego zapobiegania zakażeniom wirusowym jest
dokładna higiena rąk oraz zasady zachowania podczas kaszlu i kichania (należy zawsze
kaszleć i kichać w zgięcie łokcia).

13. W związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 część usług obiektu zostało zawieszonych
lub ograniczonych. W chwili obecnej wyłączone z użytkowania są pomieszczenia łaźni
parowej. Dodatkowe ograniczenia umieszczone są przy atrakcjach basenowych, których
dotyczą.
II. WYTYCZNE DLA OBIEKTU
1. Na terenie całego obiektu, również w wodzie personel obiektu nadzoruje przestrzeganie
wymaganego dystansu przestrzennego 2 m.
2. Woda w basenach podlega dezynfekcji za pomocą systemu uzdatniania wody. Woda
w nieckach basenowych w Centrum Wodnym Laguna spełnia wszystkie wymagania jakim
powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).
3. Paski z identyfikatorami kasowymi dezynfekowane są przez personel kasowy po każdym ich
użyciu.
4. Przez cały dzień na bieżąco dezynfekowane są blaty kasowe, klamki, poręcze, uchwyty oraz
inne przyciski i często dotykane powierzchnie.
5. Codziennie przeprowadzana jest pełna dezynfekcja wszystkich powierzchni na obiekcie.
Do mycia i dezynfekcji stosowane są środki o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym
i grzybobójczym, spełniające wymagania stosownych przepisów prawnych.
6. Na całym obiekcie zapewniony jest dostęp do profesjonalnych środków myjących
i dezynfekujących.
7. Personel obiektu jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej zgodnie z wytycznymi
(rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk, maseczki lub przyłbice, itp.)
i przestrzega zaleconych zasad bezpieczeństwa i higieny.
8. Wszystkie

pomieszczenia

obiektu

są

systematycznie

wentylowane,

klimatyzowane

i wietrzone.
9. Punkty handlowe i usługowe na terenie obiektu prowadzone są zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi danego rodzaju działalności. Za ich przestrzeganie odpowiada podmiot
prowadzący działalność.
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