Zasady korzystania z pływalni CSR WUM uwzględniające wytyczne dotyczące
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID – 19:
- w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia wyraźnych oznak choroby, jak kaszel,
podwyższona temperatura ciała, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, klient nie
zostanie wpuszczony na teren obiektu,
- osoba pracująca w obiekcie ma prawo zmierzyć klientowi temperaturę ciała za pomocą
termometru bezdotykowego,
- klienci wchodzący do obiektu zobowiązani są do poinformowania personelu o wszelkich
okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne,
- każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami korzystania z obiektu CSR
WUM uwzględniającymi wytyczne dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
COVID – 19,
- osoby wchodzące i korzystające z obiektu zobowiązane są do zachowania 2m dystansu
społecznego,
- osoby wchodzące do obiektu mają obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy maseczki
lub przyłbicy,
- osoby wchodzące do obiektu mają obowiązek wypełnienia formularza, w którym będą
znajdowały się dane takie jak: imię i nazwisko, data, godzina i numer telefonu,
- osoby wchodzące do obiektu mają obowiązek dezynfekcji rąk,
- obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów niezwiązanych z korzystaniem z
pływalni,
- szatnia na odzież wierzchnią znajdująca się w holu głównym w okresie letnim będzie
niedostępna dla klientów

(worki na obuwie nie będą udostępniane),

- trybuny znajdujące się na I piętrze będą niedostępne dla klientów,
Pływalnia:
- osoby wchodzące na pływalnię mają obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy
maseczki lub przyłbicy (osłonę twarzy zdejmujemy w przebieralni przed wyjściem pod
prysznic i zakładamy przed wyjściem z przebieralni po skorzystaniu z pływalni),
- przy kasie może przebywać jednocześnie wyłącznie jedna osoba,
- w holu w kolejce do kasy może przebywać nie więcej niż 5 osób,
- z jednego toru basenowego może korzystać maksymalnie do 4 osób jednocześnie,
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- z pływalni może korzystać maksymalnie do 65 osób jednocześnie uwzględniając halę
basenową, przebieralnie i korytarz,
- każdy klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny osobistej poprzez
obowiązkowe i staranne umycie całego ciała pod natryskiem z użyciem płynu do mycia,
- w każdej z saun może przebywać maksymalnie do 3 osób jednocześnie,
- klienci mogą korzystać wyłącznie ze swojego sprzętu przeznaczonego do pływania
(pływalnia nie będzie wypożyczała ręczników i udostępniała sprzętu sportowego),
- obowiązuje zakaz wnoszenia ręczników na teren hali basenowej,
- wszystkich klientów obowiązuje kolejka, nie prowadzimy zapisów ani rezerwacji,
- z pływalni mogą korzystać wyłącznie klienci indywidualni,
- bilety jednorazowe i karty abonamentowe działają na dotychczasowych zasadach,
- wszystkie wnioski klientów dotyczące przedłużenia ważności karty abonamentowej
związane z obecną sytuacją (COVID – 19) zostaną rozpatrzone pozytywnie.
Informujemy, że osoby nieprzestrzegające w/w zasad ze względu na dobro innych będą
wypraszane z obiektu bez możliwości zwrotu niewykorzystanego wstępu.
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