
 
 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA GOŚCI  
PARKU WODNEGO BANIA S.A. 

 
Realizując wytyczne rządu i Głównego Inspektora Sanitarnego: 

1. Zmniejszono limity osób przebywających jednocześnie w obiekcie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Ułatwiono zachowanie niezbędnego dystansu (2-metrowej odległości) pomiędzy osobami stojącymi w kolejce           

oraz w częściach wspólnych obiektu m.in. szatniach, przebieralniach, toaletach, poprzez zastosowanie           

widocznych informacji graficznych.  

3. Wyposażono obiekt w stacje dezynfekcyjne znajdujące się: 

○ na holu, 

○ w każdej z odrębnych stref, 

○ w częściach gastronomicznych, 

○ przy stanowiskach ratowników (dyspensery do dezynfekcji leżaków i pontonów). 

4. Wprowadzono obowiązkową dezynfekcję rąk przez Gości wchodzących na teren obiektu. 

5. Przypomina się o konieczności przestrzegania zasad higieny na pływalniach (obowiązkowe i staranne umycie             

całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hal basenowych). 

6. Zaleca się równomierne rozmieszczanie się osób korzystających z poszczególnych niecek basenowych oraz            

korzystanie z małych niecek i jacuzzi pojedynczo lub w kilka osób wspólnie zamieszkujących. 

7. Wprowadzono obowiązek noszenia osłon ust i nosa przez Gości wewnątrz obiektu z wyłączeniem kąpieli i               

pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni.                  

Opuszczając obiekt należy ponownie założyć osłonę ust i nosa. 

8. Wprowadza się stałą dezynfekcję powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi             

stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia). 

9. Aby uniknąć podwyższenia stężenia par w powietrzu, nie została wprowadzona dezynfekcja natryskowa            

większych powierzchni przy użyciu alkoholowych środków dezynfekcyjnych. 

10. W toaletach w częściach wspólnych umieszczono instrukcje dotyczące mycia rąk, dezynfekcji rąk,            

prawidłowego zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczki. 

11. Ograniczono działalność saun: 

○ ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun do połowy maksymalnego obłożenia             

danej sauny,  

○ obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny              

muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania wymaganej temperatury, 

○ wyłączenie łaźni parowych z użytku. 

 

 


