PROCEDURY KORZYSTANIA Z OBIEKTU PODCZAS PANDEMII
PŁYWALNIA OLIMPIJSKA 50 M
Obowiązuje reżim sanitarny
Osoby przebywające na PŁYWALNI zobowiązane są do przestrzegania
poniższych zasad:
 Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się tylko 1 osoba.
 W obiekcie obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli
i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem
w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu.
Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni dla osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede
wszystkim dróg oddechowych.
 Należy zachować niezbędny dystans 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce
oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika.
 Przy wejściu na teren obiektu obowiązuje wszystkich użytkowników dezynfekcja rąk.
 Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny na pływalniach - obowiązkowej
i starannej kąpieli oraz umycia całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
Przestrzegania ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik
do płukania stóp.
 Na terenie pływalni obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu korzystania z basenu
oraz przebrania się (hol główny i ciągi komunikacyjne nie mogą być wykorzystywane jako „poczekalnia”
na osoby pływające).
 Za równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej odpowiadają
i kierują RATOWNICY.

 W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie,
trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać
poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji
z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999, 112 lub kontakt
ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zielonej Górze, tel. 507 055 962 (całodobowo).

 Klienci,

którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez
personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem
natychmiastowym.

WOSiR Drzonków

PROCEDURY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW PRZEZ GRUPY SPORTOWE PODCZAS
PANDEMII
Warunki zakwaterowania:
1. Uczestniczyć w zgrupowaniu oraz wejść na teren miejsc noclegowy mogą osoby które podpiszą oświadczenie (oświadczenie podpisane
przez opiekuna prawnego w przypadku zawodników niepełnoletnich) uczestnictwa w zgrupowaniu lub po wywiadzie i badaniu temperatury
ciała przed wejściem do miejsc noclegowych nie będą miały objawów i przeciwskazań do podjęcia udziału w zgrupowaniu.
2. Wjazd na teren ośrodka jest realizowany według harmonogramu godzinowego tak aby zapewnić izolację jednej grupy od drugiej.
3. Przed wejściem na każdy obiekt i po wyjściu obowiązuje każdego uczestnika dezynfekcja rąk w miejscu do tego przeznaczonym.
4. Na terenie Ośrodka obowiązuje zachowanie dystansu społecznego minimum 1,5 metrów odległości pomiędzy uczestnikami.
5. Obowiązuje generalna zasada ograniczenia kontaktu z personelem do koniecznego minimum i wyłącznie w sprawach, które są
przedmiotem świadczonych usług.
6. Kontakt Uczestnika zgrupowania z personelem recepcji, którego celem jest obsługa i załatwianie bieżących spraw, możliwy jest z
zachowaniem dystansu społecznego.
7. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania na teren ośrodka zwierząt.
8. Ewentualne niezbędne awarie będą usuwane przez personel utrzymania technicznego w odpowiednim zabezpieczeniu ochronnym i
bez obecności uczestnika zgrupowania.
9. Windy zostają udostępnione klientom wyłącznie z zachowaniem dystansu społecznego
10. Ośrodek zapewnia izolację osobom z objawami wskazującymi na występowanie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej
11. Ośrodek zapewnia codzienną dezynfekcję klamek, poręczy, blatów, włączników zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego.
12. Ośrodek zapewnia środki higieniczne, płyn dezynfekujący dla personelu oraz uczestników wypoczynku.
13. Ośrodek zapewnia uczestnikom pomoc medyczną (ratownik medyczny).
14. Wyjście i wejście do hotelu odbywa się grupami treningowymi.
Teren WOSiR Drzonków/obiekty
 Na terenie WOSiR Drzonków obowiązuje zasłanianie ust i nosa w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy( do odwołania);
 W każdym obiekcie obowiązują procedury sanitarne ,którym należy się podporządkować
 na każdym obiekcie udostępnione są dozowniki do dezynfekcji przed wejściem oraz wewnątrz obiektu;
 obowiązkowa jest dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt;
 korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego. Każdy zawodnik zobowiązany jest do obowiązkowej dezynfekcji
sprzętu osobistego i sportowego– zawodnicy dezynfekują sprzęt sportowy we własnym zakresie przed i po zajęciach;
 zawodnicy są zobowiązani do zachowania odległości 1,5 metra
 zajęcia odbywają się w ściśle określonych godzinach zgodnie ze złożoną rezerwacją (obowiązuje rezerwacja obiektów online lub
telefonicznie);
 pracownicy obiektu zobowiązani są do dezynfekcji obiektu po każdym treningu;
 do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników i innych osób towarzyszących.
Baza noclegowa:
Na terenie całego Ośrodka, jak i w miejscach noclegowych wdrożone zostały procedury dezynfekcji wszelkich powierzchni. Systematycznie
przeprowadzana jest dezynfekcja klamek, pochwytów, szyb i ram drzwi wejściowych. Przed i po korzystaniu z noclegów przez klientów

WOSiR wszystkie elementy oraz powierzchnie płaskie są odpowiednio zdezynfekowane środkiem na bazie alkoholu etylowego
wysokoprocentowego. Pomieszczenia są wietrzone, a ostatecznie rozpylana jest mgiełka płynu dezynfekującego. Pościel standardowo jest
oddawana do pralni i prana w temperaturze powyżej 60 stopni.
Przy wejściu do obiektów noclegowych znajdują się dozowniki ze środkiem dezynfekującym. Większe powierzchnie wymagające
dezynfekcji są spryskiwane za pomocą rozpylacza ze środkiem bakterio i grzybobójczym.
Wyżywienie:
Uczestnicy zgrupowań odbierają posiłki w pakietach jednorazowych osobiście ze stołówki (posiłki będą spożywane w pokojach) zachowując
wszelkie obowiązujące zasady:
 zasłanianie twarzy w momencie przebywania na stołówce;
 na stołówce udostępnione są dozowniki do dezynfekcji przed wejściem oraz wewnątrz obiektu;
 obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt;
 odbiór posiłków - zawodnicy są zobowiązani do zachowania odległości 1,5 metra;
 odbiór posiłków odbywa się w ściśle określonych godzinach, zgodnie ze złożoną rezerwacją (obowiązuje rezerwacja posiłków online
lub telefonicznie);
 pracownicy obiektu zobowiązani są do dezynfekcji obiektu po każdej grupie;
 do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników i innych osób towarzyszących.
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