
Uwzględniając postanowienia pkt. I. 4. i 5 Regulaminu w Pływalni Krytej przy ulicy Bohaterów Monte 

Cassino 46A Sosnowcu (dalej: „pływalnia”) w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa 

użytkowników obiektu z uwagi na zagrożenie zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, wprowadza się 

niniejszy regulamin: 

 

1. Niniejszy regulamin określa dodatkowe zasady korzystania z pływalni podczas pandemii COVID-19. 

2. W mocy utrzymuje się zapisy obowiązujących na pływalni regulaminów w kwestiach nieokreślonych 

niniejszym regulaminem. 

3. Każdorazowo, chcąc skorzystać z pływalni, klient zobowiązany jest do złożenia w kasie obiektu 

oświadczenia o stanie zdrowia w związku z pandemią SARS-CoV-2 oraz do poddania się pomiarowi 

temperatury za pomocą termometru bezdotykowego. Niezłożenie oświadczenia i/lub brak zgody na wykonanie 

pomiaru temperatury jest równoznaczne z brakiem możliwości skorzystania z usług świadczonych w obiekcie. 

Formularz oświadczenia dostępny jest również na stronie internetowej: mosir.sosnowiec.pl. 

4. Z pływalni nie mogą korzystać klienci: 

- z podwyższoną temperaturą powyżej 37,5°C, 

- z objawami infekcji, w tym w szczególności z objawami infekcji górnych dróg oddechowych, 

- objęci kwarantanną / izolacją, 

- którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2, zakażoną 

SARS-CoV-2 lub chorą na Covid-19. 

5. Wchodząc na teren pływalni i szatni należy dezynfekować ręce, korzystając z ogólnodostępnych 

dozowników z płynem do dezynfekcji.. 

6. Obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania. Osłona 

ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio 

udać się pod natrysk i poprzez nogomyje przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie 

założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.. 

7. Obowiązkowo zasłaniamy łokciem usta i nos w razie kaszlu lub kichania. 

8. W jednym czasie na pływalni może przebywać maksymalnie 45 osób. 

- zachowaj 2 metrowy odstęp stojąc w kolejce do kasy, 

- bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko jedna osoba (zalecana płatność bezgotówkowa), 

- w czasie korzystania z pływalni zachowaj bezpieczny odstęp pomiędzy innymi użytkownikami, 

- w basenie pływackim max. 4 osoby na tor,  

- w basenie rekreacyjnym max 12 osób z zachowaniem dystansu społecznego 

- w brodziku max. 1 dziecko z opiekunem. 

9. O numerze przydzielonej klientowi szafki w szatni (i transpondera) decyduje sprzedawca biletów, 

uwzględniając konieczność zachowania dystansu pomiędzy klientami korzystającymi z szatni. 

10. Obowiązkowo należy umyć starannie całe ciało przy użyciu służących do tego środków myjących pod 

natryskiem przed wejściem na halę basenową. 

11. Osoby przebywające na terenie pływalni mają obowiązek w miarę możliwości zachowywać zasady 

dystansu społecznego i utrzymywać minimalną odległość od innych osób wynoszącą 2 metry. 

12. Po każdorazowym korzystaniu z toalet należy dokładnie umyć ręce. 

13. Po oddaniu transpondera i jego dezynfekowaniu obsługa obiektu będzie mogła sprzedać bilet kolejnej 

oczekującej osobie. Po oddaniu transpondera obsługa obiektu będzie także dezynfekować szafkę. Transpondery 

wydawane będą naprzemiennie. 

14. Sauny i widownia wyłączone są z użytku. 

15. Pobyt na basenie należy ograniczyć do minimum. Zaleca się, aby łączny pobyt na terenie pływalni nie 

przekraczał 60-ciu minut. 

16. Wprowadza się bezwzględny zakaz przebywania na terenie pływalni osób niekorzystających z hali 

basenowej. Zakaz nie dotyczy pracowników pływalni. 

17. Obsługa pływalni będzie systematycznie dezynfekować miejsca i przedmioty ogólnie dostępne. 

18. Zaleca się zapoznanie z instrukcjami dotyczącymi: 

- mycia rąk 

- dezynfekcji rąk 

- zdejmowania i zakładania rękawiczek 

- zdejmowania i zakładania maseczek 

19. Pływalnia nie prowadzi rezerwacji miejsc.  


