
ZASADY KORZYSTANIA Z TERM ZAKOPIAŃSKICH 
W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2

w terminie do odwołania 
 

(na podstawie aktualnych ustaw i rozporządzeń w zakresie COVID-19)
 

ZASADY OGÓLNE

1. Zakazuje się korzystania z obiektu osobom z objawami chorobowymi wskazującymi      
 na infekcję, przede wszystkim dróg oddechowych. Pracownik Biura Obsługi Klienta        
 lub kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z widocznymi objawami chorobowymi.
2. Przy wejściu do obiektu i przy wyjściu z pływalni w pomieszczeniach przebieralni
obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk. Dodatkowo w trosce o bezpieczeństwo klientów,
dozowniki z płynami do dezynfekcji zostały umieszczone w przebieralniach, w toaletach
przy umywalce oraz w pomieszczeniach z natryskami.
3. W toaletach zostały umieszczone instrukcje dotyczące mycia rąk, dezynfekcji rąk,
zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki. Prosimy              
o stosowanie się do przedstawionych w nich zasad.
4. Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu
maski/maseczki z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenach. Kasjer ma prawo                
 nie wpuścić na obiekt osoby nie realizującej tego obowiązku. 
5. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szafce, skąd
należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania stóp przejść         
 do hali basenowej. Ratownik ma prawo zawrócić klienta, który nie skorzystał z prysznica.
Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu
szatni/przebieralni.
6. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej.
7. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego                      
 wg. aktualnych ograniczeń wynikających z przepisów prawa.
8. Zaleca się bezgotówkowe regulowanie płatności w kasach.
9. Zapewnia się ograniczenie kontaktów między wchodzącymi i wychodzącymi Klientami
z obiektu. W tym celu oznaczono wejścia do przebieralni symbolami A, B, C, D. Wejścia
wyznacza Kasjer.
10. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu korzystania              
z basenu oraz przebrania się (hol główny i ciągi komunikacyjne nie mogą                      
 być wykorzystywane jako „poczekalnia” na osoby pływające).
11. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu 2 m pomiędzy osobami
stojącymi w kolejce oraz na terenie i w otoczeniu pływalni tj.: podczas korzystania z szatni,
przebieralni, toalet, natrysków, brodzików, a także na hali basenowej.
12. Osoby prowadzące zorganizowaną naukę pływania zobowiązane są do nadzorowania
liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający przestrzeganie
zasady zachowania dystansu społecznego.
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13. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz dezynfekcji sprzętu, urządzeń do nauki                      
i doskonalenia pływania będącego własnością szkółek pływackich lub Term Zakopiańskich             
lub przez nie użytkowanego, każdorazowo po jego użyciu. Zalecamy korzystanie                   
 z własnego sprzętu i nieudostępnianie go osobom trzecim.
14. Użytkownicy term zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad higieny – przed
wejściem do hali basenowej obowiązuje nakaz dokładnego umycia całego ciała pod
natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania stóp.
15. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych
takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii,
poręcze, schody, suszarki, transpondery (po każdym kliencie), powierzchnie sanitarne      
 itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
16. Dla bezpieczeństwa klientów prowadzona jest dezynfekcja szafek po każdym
użytkowniku.
17. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).
18. W przypadku nieautomatycznych drzwi wejściowych (na schody prowadzące               
 do kręgielni i do korytarza kręgielni od windy oraz do przebieralni) konieczność
pozostawienia ich otwartych przez cały czas działania obiektu.
19. W przypadku regulacji nieujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy Regulaminu
ogólnego korzystania z Term Zakopiańskich.

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA, 
PRACOWNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO: 

 
1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu obowiązkowo umycia rąk wodą z mydłem
oraz ich zdezynfekowanie.
2. Noszenia osłony nosa i ust oraz rękawic ochronnych podczas wykonywania obowiązków.
3. Zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników
(rekomendowane są 2 m).
4. Regularnego, częstego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją
znajdującą się przy umywalce i dezynfekowania osuszonych dłoni środkiem na bazie
alkoholu (min. 60 proc.).
5. Zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania               
 jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
6. Dołożenia wszelkich starań, aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa         
i oczu.
7. Dołożenia wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie
po zakończonym dniu pracy i tak:
- kasjer, pracownik BOK, po zakończonej pracy dezynfekuje klawiaturę, myszkę, terminale,
telefon oraz biurko, 
- starszy technik oraz technik po zakończonej pracy dezynfekuje swoje miejsca pracy:
klawiatura, myszka, biurko oraz myje pomieszczenie socjalne.
- pracownik obsługi kręgielni po zakończonej pracy myje dolny i górny blat, wszystkie
stoliki, siedzenia oraz dezynfekuje klawiaturę, myszkę, telefon oraz terminal,
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- pracownicy obsługi regularnie myją tereny wg. harmonogramu utrzymania czystości
zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 3/2018 znajdującego się w pomieszczeniu
obsługi. Odpowiadają za dezynfekcje powierzchni dotykanych przez klienta (klamki, szafki,
przyciski w prysznicach i toaletach, mydelniczki). Szczególnie zwracają uwagę                      
 na dezynfekcję przebieralni znajdujących się tam m.in. klamek służących do zamykania
drzwi. Pilnują, aby nigdy nie zabrakło w dozownikach mydła oraz płynu do dezynfekcji.
8. Podczas pracy obiektu należy pamiętać o regularnej dezynfekcji powierzchni
dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, stoły        
i krzesła.
9. Unikania dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka
możliwość.

 
ZASADY W GROCIE SOLNEJ

 
1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez Klientów przy wejściu do groty solnej.
2. Ułożenie leżaków z zachowaniem bezpiecznej 2 metrowej odległości.

 
ZASADY W STREFIE SAUN

 
1. Ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun, o ilości wpuszczanych
osób decyduje pracownik saun, który czuwa bezpośrednio nad przestrzeganiem zasad
dystansu społecznego.
2. Obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika
(drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).
3. Brak konieczności zakładania maseczki w saunie.

 
ZASADY W STREFIE KRĘGIELNI

 
1.Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu na teren kręgielni.
2. Po każdej zakończonej grze Pracownik kręgielni myje i dezynfekuje wszystkie używane
kule, stoliki oraz siedzenia.
3. Jeżeli klient dokonuje transakcji płatniczej poprzez dotknięcie terminala, Pracownik
zobowiązany jest podać klientowi płyn do dezynfekcji rąk.
4. Zasady rezerwacji oraz obsługi gości wyłącznie z zachowaniem zasady dystansu
społecznego.
5. Zobowiązuje zakaz przenoszenia kul między podajnikami.
6. W miarę możliwości prosimy o prowadzenie gry jedną wybraną kulą.
7. Zaleca się zachowanie co najmniej 2 metrowych odległości (nie dotyczy osób
przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym). 
8. W kręgielni obowiązuje nakaz noszenia maseczek.
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ZASADY W STREFIE RESTAURACJI/AQUA BARU
 

1.Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu na teren restauracji.
2. Zachowanie odległości między blatami stolików (od ich brzegów) min. 2 m.
3. Stoliki będą umieszczone zgodnie z zachowaniem zasady bezpiecznej odległości.
4. Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek przez obsługę. W przypadku gości restauracji
zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
5. Kelnerka zobowiązana jest do każdorazowej dezynfekcji stolika po zakończeniu obsługi
Gości przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony
napisem: „zdezynfekowano”.
6. Kelnerki zobowiązane są do dezynfekcji powierzchni wspólnych, z którymi stykają się
Klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut.
7. Dyscyplina utrzymania 2 metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce.
8. Jeżeli Klient dokonuje transakcji płatniczej poprzez dotknięcie terminala, należy
przedtem podać Klientowi płyn do dezynfekcji rąk.
9. Klient baru mokrego przy zachowaniu dystansu zamawia napoje i posiłki przy barze
nabijając usługę identyfikatorem, płatność przy kasie wyjściowej.
i.

ZASADY W STREFIE BASENOWEJ
 

1. Zajęcia z aqua aerobiku (wydzielona część) prowadzone są przy zachowaniu 2 m
dystansu społecznego.
2. Zajęcia nauki pływania (wydzielona część) prowadzone są przy zachowaniu 2 m
dystansu społecznego.
3. W nieckach basenowych oraz w pozostałych atrakcjach wodnych zachowanie zasady
dystansu społecznego i utrzymywania minimalnej odległości od innych osób wynoszącej      
2 m.
4. W nieckach basenowych przeznaczonych do pływania i podczas korzystania z atrakcji
prosimy o przestrzeganie zasady 2 m dystansu społecznego. W sytuacji małych niecek         
i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego, prosimy o korzystanie
z nich pojedynczo lub w kilka osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.

 
ZASADY W STREFIE PRZEBIERALNI I PRYSZNICÓW

 
1.Ilość przebieralni oraz szafek basenowych ograniczona dla Klientów z uwzględnieniem
zachowania zasady 2 m odległości w tym celu zostaną umieszczone odpowiednie
informacje graficzne.
2. Częsta dezynfekcja klamek i uchwytów przeznaczonych do zamykania drzwi
przebieralni.
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ZASADY W STREFIE KAS
 

1.Bezpośrednio przed kasą i szatnią może znajdować się 1 osoba (kolejne osoby                      
 w odstępach zgodnie z zasadą zachowania dystansu).
2. Kasjer po oddaniu przez Klienta transpondera (zegarka) wkłada go do pojemnika               
z płynem do dezynfekcji, następnie wyjmuje i wsadza do koszyka z napisem
zdezynfekowane.
3. Kasjer wydaje paski naprzemiennie kolorami oraz co drugą szafkę w taki sposób, aby
zachować zasadę dystansu społecznego.
4. Kasjer wydaje paski rzędami i kolorami w sposób oraz w ilości ustalony wcześniej przez
Dyrektora Term Zakopiańskich.
5. Na podłodze wydzielona strefa czekania z zachowaniem bezpiecznej 2 m odległości.

ZASADY W STREFIE SALI ZABAW
 

1. Do sali zabaw mogą wejść wyłącznie dzieci i opiekunowie zdrowi, bez żadnych objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Do sali zabaw nie mogą wchodzić dzieci oraz opiekunowie, którzy zamieszkują w domu
z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji.
3. Wchodzący na teren sali zabaw, muszą zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym
znajdującym się przed wejściem.
4. Przed wejściem na salę obowiązkowo należy zdjąć obuwie i zmienić skarpetki na czyste.
5. Podczas pobytu na terenie sali, prosimy o częste mycie rąk opiekunów jak i dzieci.
6. Opiekunów obowiązuje noszenie maseczek zakrywających nos i usta.
7. Od godziny 14:00 do 14:30 następuje przerwa techniczna, podczas której będzie
dezynfekowana i wietrzona cała sala zabaw.
8. Opiekunów prosimy o utrzymywanie dystansu między sobą min. 2 metry.
9. Podłoże dezynfekowane jest 2 razy dziennie poza przerwą techniczną.
10. Dzieci nie mogą wnosić na teren Sali zabaw własnych zabawek.

 
Celem zwiększenia bezpieczeństwa i nie narażania klientów na ewentualne zarażenie
COVID-19 umieszcza się ostrzeżenia na drzwiach wejściowych do Term Zakopiańskich

oraz przy kasach o treści bądź wskazane w formie graficznej,  jak również w innych
miejscach tego obiektu.

1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt Term
Zakopiańskich.
2. Zachowanie zasady dystansu społecznego i utrzymywania minimalnej odległości           
 od innych osób wynoszącej 2 m na całym obszarze obiektu.
3. Przy wszystkich kasach obiektu, BOK, może przebywać wyłącznie jedna osoba.
4. Preferowana płatność bezgotówkowa.
5. Przed skorzystaniem z suszarki bezwzględna dezynfekcja rąk.
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6.Obowiązek chodzenia w maseczce w całym obiekcie. Maseczkę można zdjąć dopiero      
 w szatni tuż przed wejściem pod prysznice.
7. Z pływalni publicznych nie powinny korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej
infekcji dróg oddechowych, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała.
8. Konieczność zasłaniania ust i nosa zgiętym łokciem w razie kaszlu lub kichania.
9. Konieczność mycia i dezynfekcji rąk po kontakcie z często dotykanymi elementami
wyposażenia.
10. Obowiązek zapoznania i stosowania się do informacji znajdujących się na terenie
całego obiektu.

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE: PODEJRZENIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
PRACOWNIKA:

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinno się przychodzić              
 do pracy, należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku
pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy                     
 to niezwłocznie zgłosić dyrektorowi lub zwierzchnikowi. Dyrektor, kierownik odsuwa
takiego pracownika od pracy i odsyła transportem indywidualnym (własnym lub
sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien
oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe
odizolowanie od innych osób. Kolejno ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał
pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni
dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
3. Należy wstrzymać obsługę klientów, kierownictwo powiadamia właściwą miejscowo
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną stosując się ściśle do wydawanych instrukcji
i poleceń.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U GOŚCIA/KLIENTA 
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM:

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren
obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego
oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem
własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
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2. Należy zgłosić taki incydent do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie
obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba. W takim przypadku należy
przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Wyznacza się przygotowane
pomieszczenie (wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym
będzie można odizolować osobę podejrzaną o zakażenie – tzw. „pokój izolacji” (dawny
„pokój matki z dzieckiem”) w holu głównym. Osoba przebywająca w miejscu izolacji jest
zobowiązana założyć maseczkę oraz rękawiczki ochronne.
3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, obecnych w tym samym
czasie w części/częściach term, w których przebywał gość i zalecenie stosowania się         
 do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt          
z zakażonym.
4. Kontrolę nad przestrzeganiem zasad przez klientów Term Zakopiańskich pełnią
pracownicy. Nadzór nad przestrzeganiem powyższych zasad pełni Dyrektor Term
Zakopiańskich.

 
ZASADY ORGANIZACJI I PROWADZENIA ZAJĘĆ 

ZORGANIZOWANEJ NAUKI PŁYWANIA 
W TERMACH ZAKOPIAŃSKICH PODCZAS 

EPIDEMII SARS-COV-2 (W TERMINIE DO ODWOŁANIA)
 
 

ZASADY OGÓLNE DLA INSTRUKTORÓW, SZKÓŁEK PŁYWACKICH, 
SEKCJI SPORTOWYCH ORAZ GRUP SZKOLNYCH:

1. Zajęcia nauki pływania dla dzieci i młodzieży odbywają się za pozwoleniem                      
i po uzgodnieniu z Dyrekcją Term Zakopiańskich oraz zgodnie z harmonogramem
dostępnym w Biurze Obsługi Klienta.
2. Każdy instruktor musi posiadać stosowna zgodę na prowadzenie zajęć i być zatrudniony
w Szkółce Pływackiej/Sekcji Sportowej posiadającej stosowne porozumienie/zlecenie            
z Termami Zakopiańskimi.
3. Osoby prowadzące zorganizowaną naukę pływania zobowiązane są do nadzorowania
limitu osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający przestrzeganie zasad
zachowania dystansu społecznego.
4. Każdy instruktor prowadzący zajęcia nauki pływania zobowiązany jest do wykonywania
swojej pracy podczas zajęć grupowych w stroju odróżniającym się kolorystycznie od stroju
służbowego ratowników zatrudnionych w Termach Zakopiańskich.
5. Zniesiony zostaje wymóg noszenia przez instruktorów osłon ust i nosa podczas
prowadzenia zajęć pod warunkiem utrzymywania niezbędnego odstępu od uczestników
zajęć oraz od innych instruktorów wynoszącego 2 metrów podczas prowadzenia zajęć        
 z brzegu i w wodzie. Jeżeli niemożliwe jest utrzymanie niezbędnego dystansu instruktor
ma obowiązek założenia osłony ust i nosa podczas prowadzenia zajęć.
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6. Na zajęcia grupowe uczestnicy zajęć wchodzą w całości wraz z uprawnionymi
instruktorami/opiekunami grup, nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć
zgodnie z dyspozycjami Term Zakopiańskich. Uczestnicy zajęć są odbierani                    
 przez instruktorów przy głównym wejściu do obiektu.
7. Na zajęcia uczestnicy zajęć wchodzą w całości po pobraniu indywidualnego paska
otwierającego szafkę wraz z uprawnionymi instruktorami/opiekunami grup, nie wcześniej
niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć zgodnie z dyspozycjami Term Zakopiańskich.
Opiekunowie dzieci do lat 6 mogą wejść wyłącznie w celu przebrania/osuszania dzieci,           
po czym niezwłocznie mają opuścić obiekt.
8. Zakazuje się nieuzasadnionego pobytu instruktorów/opiekunów grup na terenie niecki
basenowej poza czasem prowadzenia zajęć oraz przebywania w pomieszczeniach
ratowników.
9. Zakazuje się nieuzasadnionego przebywania opiekunów uczestników zajęć w szatni,
wejścia na teren niecki basenowej, przebywania na terenie obiektu.
10. Zakazuje się przyprowadzania na zajęcia szkolne osób niećwiczących, zwolnionych         
 z zajęć oraz ich przebywania w czasie zajęć na terenie obiektu.
11. Zakazuje się pobierania opłat, zgromadzeń - w tym planowania i przeprowadzania
spotkań i konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczestników zajęć oraz zebrań          
i konsultacji na terenie obiektu bez wcześniejszego ustalenia tego z Dyrekcją obiektu.
12. Instruktorzy/opiekunowie grup szkolnych zobowiązani są do zgłoszenia kasjerowi ilości
osób uczestniczących w zajęciach nauki pływania. 
13. Instruktorzy/opiekunowie grup/opiekunowie prawni/uczestnicy zajęć bezwzględnie
powinni stosować się do poleceń obsługi w zakresie przestrzegania regulaminów i zasad
obowiązujących na terenie obiektu. Instruktorzy/opiekunowie grup/opiekunowie
prawni/uczestnicy zajęć, którzy w rażący sposób będą naruszać zasady bezpieczeństwa,
zostaną upomniani przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni                      
 o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
14. Instruktorzy/opiekunowie grup zobowiązani są bezwzględnie podporządkować się
poleceniom ratowników i pracowników obsługi w zakresie utrzymania porządku                  
 i organizacji pracy na terenie Term Zakopiańskich.
15. Instruktorzy/opiekunowie grup zobowiązani są do przestrzegania zapisów
Regulaminów korzystania z term, oraz innych zasad i przepisów porządkowych
obowiązujących na terenie Term Zakopiańskich, w szczególności procedur korzystania         
z pływalni w trakcie epidemii SARS-CoV-2 udostępnionych zarówno na terenie Term
Zakopiańskich jak i na jej stronie internetowej.
16. W przypadku braku zapisów w niniejszych zasadach, obowiązuje regulamin ogólny
Term Zakopiańskich.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA TERENIE PŁYWALNI W CZASIE EPIDEMII:
 

1. Przed wejściem do obiektu obowiązuje bezwzględny nakaz założenia osłony ust i nosa
oraz nakaz dezynfekcji rąk przy wejściu oraz na terenie obiektu. Obsługa ma prawo nie
wpuścić do obiektu i nie obsłużyć osób nie realizujących tego obowiązku.
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2. Obowiązkowe jest noszenie osłon ust i nosa przez uczestników zajęć z wyłączeniem
kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz       
z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez
brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust         
i nosa w pomieszczeniu przebieralni. Obsługa ma prawo nie wpuścić do obiektu i nie
obsłużyć osób nie realizujących tego obowiązku.
3. Pobyt w obiekcie powinien zostać ograniczony tylko do czasu kąpieli w basenie                   
i przebrania się, nie zezwala się na odpoczynek i oczekiwanie lub przedłużanie pobytu.
4. W zajęciach grupowych prowadzonych przez uprawnionych przez Szkołę instruktorów
mogą brać udział osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji               
 w warunkach domowych lub w izolacji. Obowiązuje nakaz regularnego zbierania
pisemnych oświadczeń w tym zakresie od uczestników zajęć lub ich rodziców/opiekunów
prawnych.
5. Sprzęt do nauki i doskonalenia pływania należy czyścić lub dezynfekować po każdych
zajęciach, a w miarę możliwości po każdym uczestniku.
6. Zachowanie dystansu społecznego 2m.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika zajęć
/instruktora prowadzącego zajęcia lub innej osoby uprawnionej 

przez Szkołę/klub sportowy/stowarzyszenie do korzystania z usług basenowych podczas
zajęć zorganizowanych na terenie Term Zakopiańskich

1. Do pracy na zajęcia grupowe prowadzone przez Szkołę/klub sportowy/Stowarzyszenie       
i uprawnionych przez nią instruktorów mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
2. Wszystkie te osoby, a także uczestnicy zajęć i ich opiekunowie, powinni zostać
poinstruowani przez Szkołę/klub sportowy/stowarzyszenie, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę
medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112                      
i poinformować, że mogą być zakażone koronawirusem. 
3. W przypadku wystąpienia u instruktora lub innej osoby uprawnionej przez szkołę/klub
sportowy/stowarzyszenie, będących na stanowisku pracy, niepokojących objawów
mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, powinny one udać się                      
 do wyznaczonego na terenie pływalni miejsca izolacji, powiadamiając obsługę pływalni        
o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 
4. Obsługa Term Zakopiańskich zawiadamia powiatową stację sanitarno-
epidemiologiczną o podejrzeniu zakażenia koronawirusem i stosuje się do dalszych
zaleceń i wytycznych, a w razie pogarszania się stanu zdrowia osoby, dzwoni pod nr 999
lub 112 i informuje o podejrzeniu zakażenia koronawirusem. 
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5. Obsługa Term Zakopiańskich oraz instruktorzy/właściciele Szkoły/klub
sportowy/stowarzyszenie ustalają wspólnie obszar, w którym poruszała się i przebywała
osoba podejrzana o zakażenie, a następnie bezzwłocznie obsługa term poddaje ten obszar
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi na terenie obiektu procedurami
oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Należy stosować
się do indywidualnych zaleceń i wytycznych wydanych przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej. 
6. Obsługa term oraz instruktorzy/właściciele Szkoły/klubu sportowego/stowarzyszenia,
ustalają wspólnie listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie (w tym celu zaleca się            
 w szczególności prowadzenie przez Szkołę dzienników zajęć, zwłaszcza grupowych) oraz
stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym. 
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Term Zakopiańskich
należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i wytycznych Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. 
8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
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