
Pływalnia Kryta aQuaRelax MOSiR Knurów zostanie udostępniona dla klientów od dnia 12 lutego. 

Obiekt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 21:45 oraz soboty, 

niedziele 10:00 do 21:45. 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów oraz odpowiednich wytycznych wprowadzamy szereg 

zmian jakie zastaniecie Państwo na naszym obiekcie.  

Wszelkie wprowadzanie zmiany mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno 

osobom korzystającym z pływalni jak również naszym pracownikom.  

Prosimy o wyrozumiałość oraz stosowanie się do wprowadzanych zmian. 

I. Przed wejściem na pływalnię. 

1. Osoba wchodząca na teren obiektu musi mieć zakryte usta oraz nos na holu wejściowym 

(przy kasie) oraz w szatni – „maseczkę” można zdjąć dopiero wychodząc z szatni na strefę 

natrysków i na pływalnię.  

2. Nie prowadzimy pomiaru temperatury ciała klientów, jednakże nie będziemy wpuszczać 

klientów z widocznymi objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg 

oddechowych. 

3. W holu wejściowym obowiązkowo należy zdezynfekować dłonie. 

4. Szatnia okrycia wierzchniego jest szatnią samoobsługową.  

5. W kolejce do kasy należy zachować odległość minimum 1,5 m pomiędzy osobami. 

6. Jeżeli to możliwe prosimy o regulowanie płatności kartą.  

7. W holu wejściowym zamiast dotychczasowych ławek umieściliśmy krzesła w celu zachowania 

odpowiedniego dystansu.  

8. Prosimy o maksymalne skrócenie czasu pobytu w holu, rozmowy z przyjaciółmi prosimy 

prowadzić poza obiektem. 

II. Na pływalni: 

1. Przed wejściem na pływalnię należy obowiązkowo umyć pod natryskami całe ciało stosując 

mydło lub żel. 

2. W jacuzzi jednocześnie mogą przebywać dwie osoby niespokrewnione. 

3. W brodziku jednocześnie może przebywać dwoje niespokrewnionych dzieci z rodzicami. 

4. Sauna czynna z zachowaniem dystansu społecznego 1,5m. – maksymalnie 4 osoby 

jednocześnie. 

5. Widownia oraz tzw. „galeria” na I piętrze będą niedostępne dla klientów.  

6. Prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum rozmów z naszym personelem a w razie 

konieczności przeprowadzenia rozmowy należy zachować minimum dwumetrowy dystans.  

III. Z naszej strony zapewniamy: 

1. Bransoletki (paski z numerkami do szafek) oraz szafki basenowe dezynfekujemy po każdym 

kliencie. 

2. Części wspólne tj. klamki, poręcze, baterie prysznicowe, krzesła itp. dezynfekujemy w 

godzinnych odstępach. 

3. Zapewniamy płyn do dezynfekcji dłoni na obiekcie. 

4. Aby zapewnić wymagany odstęp zmniejszamy ilość dostępnych natrysków do co drugiego 

stanowiska. 

5. Nie wypożyczamy i nie udostępniamy czepków i akcesoriów do nauki pływania tj. desek, 

makaronów itp.  


