Zasady korzystania z Sali gimnastycznej na Krytej Pływalni przy Zespole Szkół Budowlanych
i Ogólnokształcących w Biłgoraju, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego
z dn. 1.06.2020 r.
1. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju jest uprawniony do zarządzania Krytą
Pływalnią przy ulicy Cegielnianej 24 (na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 129/2016 z dnia
20 września 2016 r) w tym do nadzoru i weryfikacji liczby osób korzystających z Krytej Pływalni.
2. Z Sali gimnastycznej nie mogą korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji, złego samopoczucia,
podwyższonej ciepłoty ciała a także infekcji dróg oddechowych.
3. Na Sali gimnastycznej obowiązuje konieczność zachowania niezbędnego dystansu 2-metrowej
odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce do szatni lub toalet.
4. Obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa przez korzystających z wyłączeniem zajęć przy zachowaniu
odległości min. 2m.
5. Liczba osób korzystających jednocześnie z sali to maksymalnie 15 osób.
6. Dozwolonej ilości użytkowników pilnuje obsługa obiektu, w przypadku wypełnienia limitu osób, należy
poczekać na zewnątrz obiektu, aż zwolni się miejsce.
7. Przed wejściem do obiektu należy zdezynfekować ręce.
8. Bezpośrednio po wejściu do obiektu należy zdjąć odzież wierzchnią i obuwie, zapakować we własną
torbę foliową (reklamówkę), powiesić w szatni i niezwłocznie udać się do Sali gimnastycznej.
9. Obowiązuje bezwzględny zakaz przesiadywania, oczekiwania i odpoczywania w holu.
10. Korzystających z toalety obowiązuję umycie i dezynfekcja rąk.
11. Obowiązuje ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu zajęć i przebrania się. Po zakończeniu zajęć
należy bezzwłocznie opuścić obiekt.
12. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez
personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem
natychmiastowym.
13. Prowadzenie zajęć grupowych, takich jak: treningi i zajęcia fitness, podlegają szczególnemu nadzorowi
instruktora/trenera/opiekuna grupy z uwzględnieniem powyższych rozwiązań.
14. Instruktorów/trenerów/opiekunów realizujących zajęcia nauki pływania obowiązują zasady i obowiązki
identyczne jak pozostałych korzystających.
15. Korzystanie z Sali gimnastycznej grup zorganizowanych możliwe jest jedynie po uprzednim zgłoszeniu
administracji pływalni i wymaga wcześniejszej rezerwacji.
16. Wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do stosowania również ogólnych zasad,
zarządzeń i obowiązujących regulaminów Sali gimnastycznej na Krytej Pływalni przy Zespole Szkół
Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

