
BEZPIECZNE BASENY 

TYMCZASOWY ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE COVID-19 

 

Szanowni Państwo, W trosce o bezpieczeństwo naszych Gości oraz 

pracowników, wprowadziliśmy tymczasowe procedury, których celem jest 

zminimalizowanie wystąpienia ryzyka zarażenia koronawirusem. Prosimy o 

zapoznanie się z wytycznymi oraz wyrozumiałość dla wspólnego bezpieczeństwa. 

Pragniemy poinformować, że funkcjonujemy zgodnie z „wytycznymi dla 

funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii  

SARS-CoV-2 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny, 

1.06.2020 r. 

Zasady dla osób korzystających z „Kąpielisko Leśne w Gliwicach”: 

 Należy zdezynfekować ręce przed wejściem na teren kąpieliska 

 Przy kasie biletowej może znajdować się tylko jedna osoba, bądź rodzina 

 W celu przyśpieszenia biletowania, prosimy o wcześniejsze przygotowanie odliczonej 
sumy w gotówce lub płatność kartą (zbliżeniowo) 

 Na terenie ośrodka w tym samym czasie może przebywać maksymalnie 5760 osób. 

 Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość (co najmniej 2 metry) 

od osób postronnych, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania 
na wejście na teren kąpieliska i na terenie całego kąpieliska. 

 Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska 

 Należy szczególnie starannie zasłaniać usta i nos podczas kaszlu i kichania 

 Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, 
leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwiania pływania, sprzęt ochronny) 

 Należy zadbać o szczególną higienę rąk poprzez częste mycie wodą z mydłem lub ich 
dezynfekcja 

 Należy zachować czystość otoczenia, wyrzucać odpady do właściwych pojemników 

 Nie wolno korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej 
ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych 

 Należy używać klapek basenowych bądź innego obuwia zmiennego w toaletach, 
przebieralniach oraz na terenie całego kąpieliska z wyłączeniem niecek basenowych 

 Wejścia do niecek basenowych możliwe jest tylko przez wyznaczone strefy 

 Obowiązuje zakaz używania suszarek 

 Osoby, które w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu 
przez personel, i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu 
ze skutkiem natychmiastowym 

 


