
 

Procedura wchodzenia i przebywania osób w obiekcie pływalni 

„Laguna” w Złotowie. 

1. Do obiektu pływalni „Laguna” mogą wejść osoby, których zamiarem jest skorzystanie z 

następujących stref obiektu: 

• basenowa, 

• saunarium, 

• gabinet masażu. 

2. Nie ma możliwości wchodzenia do obiektu tylko i wyłącznie w celu skorzystania z toalety. 

3. Do obiektu może wejść osoba zdrowa i bezobjawowa. 

4. W obiekcie może przebywać maksymalnie dozwolona osób z wyłączeniem pracowników 

obsługi. 

5. Do obiektu mogą wejść osoby z zasłoniętymi ustami i nosem za pomocą: maseczki. 

6. Przy wejściu do obiektu pływalni wszystkie osoby zobligowane są do dezynfekcji rąk przy 

pomocy stacji dezynfekcyjnej zlokalizowanej przy wejściu głównym. 

7. Z zakresu sprzedaży wyłącza się bilety całodniowe. 

8. Przebywając na terenie obiektu należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa: 

• zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m odległości pomiędzy osobami, 

• mycie i dezynfekowanie rąk po skorzystaniu z sanitariatów, 

• nie przesiadywanie w obiekcie po skorzystaniu z danej jego strefy. 

9. Na terenie obiektu pływalni należy stosować następujące zasady higieny: 

• częste mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekcja, 

• nie witanie się na zasadzie podawania rąk oraz nie łamanie bariery dystansu 

społecznego, 

• ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych, 

• nie spożywanie posiłków, 

• zakaz wspólnego używania sprzętów biurowych np. długopisów itp. 

• zakaz wnoszenia do obiektu przedmiotów niepotrzebnych podczas korzystania z 

niego, 

• nie dotykanie twarzy a szczególnie oczu, ust oraz nosa, 

• stosowanie odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania lub kasłania 

– wykorzystujemy łokieć,  

10. Przed wejściem do obiektu prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi instrukcjami w zakresie 

mycia i dezynfekcji rąk, a także zasadami zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID 

– 19. 

11. Wszystkie osoby wchodzące do obiektu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszą 

procedurą oraz regulaminami i zasadami korzystania z obiektu pływalni „Laguna” w czasie 

pandemii koronawirusa oraz do bezwzględnego przestrzegania zasad zawartych w tych 

dokumentach. 
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