
Załącznik do Regulaminu korzystania z Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji                 

w Kętach – aktualizacja.  

FUNKCJONOWANIE KRYTEJ PŁYWALNI W KĘTACH W CZASIE 

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

I. Podstawowe zasady obowiązujące na pływalni OSIR w Kętach.  

1. Obowiązuje limit 52 osób na Pływalni, w tym: 

• 24 osób w basenie sportowym, na jednym torze mogą pływać max. 4 osoby, 

• 10 osób w brodziku i na zjeżdżalni, z zachowaniem 2 m odstępu, 

• 14 osób w strefie saun z zachowaniem odstępu,  

• 4 osób w jacuzzi, z zachowaniem odstępu. 

2. Nie ma rezerwacji wejść. Klienci wpuszczani są wg kolejności, aż do osiągnięcia 

limitu. 

UWAGA! Ze względu na limity osób, Pływalnia nie gwarantuje możliwości skorzystania 

ze wszystkich urządzeń i atrakcji w ramach pobytu na pływalni. Za brak możliwości 

skorzystania z danej atrakcji Klientom nie przysługuje zwrot pieniędzy! 

3. Nie ma depozytu, ani szatni na parterze. 

4. Klienci zobowiązani są do: 

• Noszenie osłon ust i nosa – OSŁONY MOŻNA ZDJĄĆ DOPIERO IDĄC POD 

PRYSZNIC!!! 

• Zachowania dystansu 2 m przy oczekiwaniu do kasy, w szatni, pod prysznicami                     

i na hali basenowej, w tym również w wodzie.  

• Dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku, przy kasie oraz w strefie szatni                          

i sanitariatów. 

• Dokładnego umycia ciała przed wejściem na halę basenową oraz po skorzystaniu 

z sanitariatów i po saunie. 

ZABRONIONE JEST PRZYCHODZENIE NA PŁYWALNIĘ OSÓB Z OBJAWAMI 

INFEKCJI, GORĄCZKĄ ORAZ OSÓB, KTÓRE ODCZUWAJĄ ZŁE 

SAMOPOCZUCIE. 

II. BEZPIECZEŃSTWO.  

 

1. Klamki, poręcze i inne elementy często dotykane są dezynfekowane na bieżąco, 

2. Szafki i paski dezynfekowane są po każdym użytkowniku, 

3. W obiekcie znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk,  

4. Na terenie obiektu (za wyj. hali basenowej i sanitariatów, oraz na czas weryfikacji 

tożsamości przy kasie) obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy i nosa 

 

III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u klienta. 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, 

złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Kasjer nie wpuszcza takiej osoby na teren 

obiektu. 

2. Jeżeli osoba z objawami przebywa już na terenie obiektu i powiadomi o złym 

samopoczuciu Ratownika, Ratownik: 

a) Zabezpiecza się w środki ochrony indywidualnej, tj. min. rękawiczki, maska 

i przyłbica, 



b) Izoluje osobę w izolatce, (pom. szatni dla niepełnosprawnych)  

c) W razie konieczności udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, lub zawiadamia 

służby 112 lub 999 (należy poinformować, że możemy mieć do czynienia z osobą 

zakażoną koronawirusem). 

d) Zapisuje dane osobowe (imię nazwisko, telefon, ew. adres) osoby z objawami 

w rejestrze działań ratowniczych (karta udzielonej pomocy przed medycznej), 

e) Zawiadamia obsługę techniczną i dyrektora  

f) Postępuje wg. wytycznych od powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej.  

g) Po zakończeniu czynności zdejmuje maskę i rękawiczki wg. instrukcji, utylizuje je 

w osobnym koszu na śmieci, oraz dezynfekuje ręce i dokładnie myje całe ciało.  

 

3. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia w/w sytuacji, należy : 

a) Dział techniczny: ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba 

z oznakami choroby,  

b) Firma sprzątająca i dział techniczny: przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz 

zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.)                          

i pomieszczeń.  

 

IV. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem 

pracownika. 

1. Pracownicy obiektu, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się 

stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku 

pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy 

niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i powiadomić Dyrektora.  

Pracownika należy odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) 

do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać 

na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe 

odizolowanie od innych osób.  (izolatka na 1 p. Krytej Pływalni). 

3. Należy wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą miejscowo 

powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych 

instrukcji i poleceń. 

4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, 

przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni 

dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). 

 


