
 

 

 

 

Aktualne wytyczne dla szkół, grup treningowych i szkółek pływackich korzystających                                  

z Krytej Pływalni w Woli w roku szkolnym 2020/2021: 

 

I.  Limit osób:  

Liczba osób mogąca korzystać w tym samym czasie z basenów: 

� basen sportowy – 8 osób na torze, 

� basen rekreacyjny i hamownia zjeżdżalni – 16 osób z zachowaniem dystansu społecznego  

1,5 m, 

II. Na terenie obiektu obowiązuje zasłanianie ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem 

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

w szatni. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w szatni                       

i niezwłocznie opuścić obiekt. 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKTACH GOSiR 
 

Z OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KRYTEJ PŁYWALNI NIE POWINNY KORZYSTAĆ OSOBY             

Z OBJAWAMI JAKIEJKOLWIEK OSTREJ INFEKCJI, TAKŻE INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH, 

ZŁEGO SAMOPOCZUCIA I POWYŻSZONEJ CIEPŁOTY CIAŁA !!! 
1. Codzienna permanentna dezynfekcja powierzchni sanitarnych i basenowych przy użyciu środków       

o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym, spełniających wymagania stosownych 

przepisów prawnych.  

2. Korzystanie przez uczniów z dozowników ze środkiem dezynfekującym w następujących miejscach           

i pomieszczeniach: 

− przy wejściu do obiektu 

− przy kasie basenu 

− szatniach 

− sanitariatach   

− hali basenowej 

3. Systematyczna dezynfekcja powierzchni chwytnych, których dotykają odwiedzający przez personel 

GOSiR. Prowadzenie karty dezynfekcji przez personel basenu (toalet, przebieralni, szatni, hali 

basenowej). 

4. Ozonowanie przez personel GOSiR pomieszczeń w porze nocnej (szatni, sanitariatów, wentylacji).  

5. Wyłączenie z użytkowania galerii widokowej, poczekalni.  

6. Wyznaczenie taśmą i piktogramami stref oczekiwania na wejście i obsługę przy kasie (odstęp 1,5 m 

między oczekującymi). 



 

 

7. Stanowiska kasowe zabezpieczone osłonami.  

8. Rozdzielenie w miarę możliwości osobnych ścieżek komunikacji wejścia i wyjścia z pomieszczeń 

krytej pływalni.  

9. W zajęciach lekcyjnych i treningach ćwiczący winni obowiązkowo posiadać na głowie czepek 

pływacki.  

10. Wyłączenie z użytkowania części szafek ubraniowych tak, aby zapewnić odstęp pomiędzy 

korzystającymi z nich użytkownikami.                                                                                                                                                               

11. Zakaz wnoszenia na halę basenową własnych ręczników. 

12. Zróżnicowana i wszechobecna informacja zgodna z przepisami o obowiązujących zasadach 

funkcjonowania.  

13. Zachowanie dystansu społecznego poprzez zaznaczenie odległości na podłodze przed kasą 

basenu. Tylko jedna osoba może stać bezpośrednio przed kasą.  

14. Ograniczenie liczby pryszniców. Udostępniony jest co drugi prysznic - zaleca się rotacyjne 

korzystanie z prysznicy.  

15. Ratownicy WOPR mają egzekwować zasadę, że hala basenowa będzie opuszczana natychmiast po 

kąpieli, należy unikać tłumów ludzi.  

16. W systemie wentylacyjnym zwiększono ilość świeżego powietrza.  

17. Na terenie całego obiektu umieszczono informacje i piktogramy o sposobach chronienia się przed 

wirusem. 

18. Kierownictwo GOSiR zaleca przestrzeganie następujących zasad podczas pobytu w obiektach: 

       -    wejście do ośrodka wyłącznie z zasłoniętym nosem i ustami, 

− należy korzystać z dezynfektorów do rąk w strefie wejścia i w innych pomieszczeniach, 

− należy postępować zgodnie z instrukcjami personelu, 

− należy przestrzegać wymaganych zasad dotyczących zachowania odległości we wszystkich 

pomieszczeniach, w wąskich pomieszczeniach proszę poczekać, aż znajdujące się tam osoby 

oddalą się,  

− należy wyjść z basenu zaraz po pływaniu, 

− należy opuścić pływalnię zaraz po pływaniu/ćwiczeniu i unikać gromadzenia się,  

− należy unikać bliskich spotkań przy basenie i używać całej szerokości do omijania. 

19. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona wirusem, 

należy niezwłocznie taką osobę niezwłocznie odseparować do pomieszczenia izolacyjnego 

znajdującego się na terenie GOSiR. W następnym etapie zostanie wdrożona wewnętrzna procedura 

zapobiegawcza.  

 

GOSiR w Miedźnej z/s w Woli wdrożył procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii 

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS odrębnym zarządzeniem.    

 

 


