
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
dotyczące przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dla obiektu

LODOWISKO MOSiR „Pszczelnik” w Parku Pszczelnik
Zasady mogą ulec zmianie stosownie do przepisów oraz wytycznych GIS.

Wytyczne dotyczące klientów:
1. Na obiekcie jednorazowo może przebywać max. 40 osób.

2. Na obiekcie przebywają tylko osoby mające wykupione bilety, nie przewiduje się

miejsc dla widzów.

3. Na teren lodowiska mogą wejść osoby, które nie przejawiają widocznych oznak

choroby  COVID-19  (kaszel,  katar  podwyższona  temperatura),  przeziębienia,

grypy.

4. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów COVID-19, jak

duszność,  stan  podgorączkowy  (temperatura  ciała  pomiędzy  37°C  a  38°C),

objawy  przeziębieniowe  lub  bezpośredniego  kontaktu  uczestnika  z  osobą

zakażoną  wirusem  SARS-CoV-2  w  ciągu  14  dni  przed  wydarzeniem,  nie

powinien on przychodzić na miejsce organizacji wydarzenia, powinien pozostać

w domu i  skontaktować się z najbliższą stacji  sanitarno-epidemiologicznej  lub

skorzystać z teleporady u swojego lekarza POZ.

5. Warunkiem udziału w zajęciach sportowych/ślizgawkach jest:

-  obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu

lub na teren wydarzenia oraz opuszczając obiekt lub stosowanie rękawiczek 

ochronnych jednorazowych;

-  obowiązkowe zakrywanie  ust  i  nosa na terenie obiektu a także w kolejce

oczekując na wejście na teren obiektu;

-  samodzielne wyposażenie się uczestnika w materiały ochrony osobistej typu

maseczka, przyłbica, rękawiczki jednorazowe;

-  zachowanie dystansu 1,5 metra od innych klientów i pracowników obsługi.

Wyłączone z tego obowiązku są osoby wspólnie zamieszkujące, prowadzące

wspólne gospodarstwo domowe, rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do

13. roku życia);

-  zakrywanie  usta  i  nos  zgiętym  łokciem  lub  chusteczką  podczas  kaszlu

i kichania  –  jak  najszybsze  wyrzucenie  chusteczki  do  zamkniętego  kosza

i umycie rąk;

-   ustawianie się we wszelkich kolejkach (np. do wejścia, wyjścia, toalet, szatni)

z zachowaniem dystansu 1,5 m;

-   ograniczenia czasu przebywania na terenie obiektu;

-  zastosowanie  się  do  środków  bezpieczeństw  stosowanych  w  obiekcie,

instrukcji i poleceń obsługi w zakresie przestrzegania ww. środków.

6. Zaleca się używanie własnych łyżew.

7. Na lodowisku należy korzystać ze stref wejście-wyjście.

8. Każdy  klient  zobowiązany  jest  do  oddania  wypisanego  oświadczenia

(dostępne w kasie) o stanie zdrowia w związku z pandemią COVID-19.


