PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PRZY KORZYSTANIU Z BASENU, SAUNY, JACUZZI PODCZAS
PANDEMII COVID-19
J&J SPORT CENTER HAJTEK SPÓŁKA JAWNA W KRAKOWIE

1. Na terenie pływalni obowiązuje zachowanie dystansu społecznego zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi dla funkcjonowania basenów i saun.
2. Osoby wchodzące i opuszczające obiekt zobowiązane są do dezynfekcji rąk.
3. Osoby korzystające z basenu obowiązane są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego stanu
zdrowia m.in. iż osoba ta ani osoby pozostające z nią we wspólnym gospodarstwie domowym w
ostatnich 14 dniach nie miały kontaktu z osobą zakażoną, nie przebywają na obowiązkowej
kwarantannie oraz nie mają żadnych objawów zakażenia Covid-19.
4. Na terenie obiektu obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników zgodnie z
aktualnymi wytycznymi dla funkcjonowania basenów i saun z wyłączeniem kąpieli i pływania w
basenie.
5. Z jacuzzi jednocześnie mogą korzystać 4 osoby z zachowaniem 1,5m dystansu.
6. Z sauny mokrej jednocześnie mogą korzystać 4 osoby, natomiast z suchej sauny 10 osób z
zachowaniem 1,5m dystansu.
7. Obiekt wyposażony został w dozowniki z płynem do dezynfekcji.
8. Ilość chloru (dezynfekcja) w basenie ustawiona jest na poziomie wymaganym przez Główny
Inspektorat Sanitarny.
9. Zalecamy ubrania wierzchnie schować na czas pływania do plecaków / toreb i zawiesić w szafkach
lub na haczykach.
10. Zalecane jest skrócenie czasu suszenia, przebywania w szatniach, korytarzach do niezbędnego
minimum.
11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby podczas korzystania z basenu, jacuzzi,
sauny należy odsunąć się jak najszybciej od zajęć, poinformować obsługę i udać się transportem
indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego. Należy udzielić
niezbędnych informacji celem odtworzenia drogi poruszania się po terenie J&J Sport Center i
przeprowadzenia rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki,
poręcze, uchwyty itp.).
12. Prosimy o akceptację wytycznych i stosowanie się do zasad. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają
zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać
poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

