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ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI W ZWIĄZKU Z COVID-19 

 

1. Z pływalni nie mogą korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim 
dróg oddechowych, objęci kwarantanną lub izolacją oraz osoby, które w  ciągu ostatnich 14 dni 
miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. 

2. Ilość osób przebywających na terenie obiektu jest ograniczona i może ulec zmianie. Szkoła 
zastrzega sobie prawo zmiany dopuszczalnej liczby uczestników zajęć oraz publiczności  
w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa, jeśli będzie tego wymagać charakter 
organizowanego wydarzenia oraz sytuacja epidemiczna. 

3. Osoby korzystające z pływalni mają obowiązek:  

• dezynfekcji rąk i własnego sprzętu sportowego,  

• zmiany obuwia i posiadania własnego worka na obuwie,  

• zachowanie przynajmniej 1,5 m dystansu społecznego,   

• zakrywania ust i nosa.   
4. Osoby korzystające z pływalni i przebywający w pomieszczeniach wspólnych takich, jak hol, 

kasa, recepcja, szatnia, mają obowiązek zakrywania ust i nosa.  
5. Obowiązek powyższy nie dotyczy osób pływających w basenie.  

6. Pływalnia nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu:  

• maseczek,   

• rękawiczek jednorazowych,   

• worków depozytowych i na obuwie,  

• ręczników.  
7. Obowiązuje zakaz wnoszenia na pływalnię jakichkolwiek przedmiotów niezwiązanych  

z uprawianą w trakcie zajęć dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, 
odżywianiem i suplementacją.  

8. Obowiązuje zakaz wnoszenia toreb i plecaków do hali basenowej.  

9. Zaleca się, aby osoby korzystające z pływalni dodatkowo były zaopatrzone w osobiste płyny  
i chusteczki do dezynfekcji.   

10. Pływalnia nie udostępnia własnego sprzętu sportowego.    

11. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości min. 1,5 m, w szczególności podczas mijania się 
na torach pływackich lub basenie rekreacyjnym.   

12. Z jednego toru może korzystać maksymalnie 6 osób.  

13. W hali basenowej nie udostępnia się trybun i siedzisk.   

14. Zabrania się przebywania w hali basenowej osób niezwiązanych z obsługą ratowniczą  
lub innych osób nieupoważnionych.  

15. W przypadku małych niecek basenowych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu 
społecznego, zaleca się korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób pozostających  
we wspólnie zamieszkującym gospodarstwie domowym.  

16. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum czas spędzany w szatni i pod natryskami.  

17. Zaleca się korzystanie z szafek i pryszniców w sposób zapewniający zachowanie dystansu osób, 

tj. z co drugiej szafki oraz co drugiego prysznica. 

18. Zaleca się korzystanie z suszarek basenowych w jednorazowych rękawiczkach ochronnych.   

19. Zaleca się ograniczenie pobytu w obiekcie pływalni do czasu, na który została wykupiona usługa.  

20. Uczestnicy, po zakończeniu korzystania z pływalni, zobowiązani są do niezwłocznego 
opuszczenia obiektu w celu uniknięcia niepotrzebnego gromadzenia się osób. 

 



 

 

21. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do informowania personelu o wszelkich 
okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.  

22. Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie 
korzystania z pływalni, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia, 
podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu pływalni. W przypadku niezastosowania się 
do nakazu - personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.  

23. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą  
do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu pływalni osobie niestosującej się do ww. zasad.  

24. Pozostałe zasady korzystania z obiektu określa Regulamin Pływalni Szkoły Podstawowej  
nr 51 w Szczecinie. 


