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Procedury bezpieczeństwa na Pływalni Miejskiej „Rafa” w Lęborku 

obowiązujące w okresie pandemii od dnia 1 sierpnia 2020 r. do odwołania 

 
1.Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni dla osób z objawami jakiejkolwiek ostrej 
infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.  
 
2.Antresola jest wyłączona z użytkowania z wyjątkiem trybun - 50% miejsc 
przewidzianych dla publiczności.  Osoby korzystające z trybun zobowiązane są do: 

a) zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca na widowni oraz podczas 
poruszania się na terenie obiektu, 

b) zachowania 1,5 m odległości od innych osób.  
 
3. Na terenie pływalni do czasu opuszczenia szatni i wejścia do strefy sanitarnej i na 
część basenową klienci zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa maseczką 
jednorazową, wielorazową lub przyłbicą.  
 
4. Pracownicy obsługi utrzymują reżim sanitarny na dotychczasowym obowiązującym 
poziomie.  
 
5. Dezynfekcja rąk obowiązuje wszystkie osoby wchodzące do i wychodzące                    
z budynku pływalni. Dozownik z płynem do dezynfekcji znajduje się w holu 
pływalni. Do dyspozycji klientów dozowniki ze środkiem dezynfekującym 
umieszczono także w szatniach oraz toaletach.  
 
6. Osoby oczekujące na wejście na teren pływalni nie powinny gromadzić się,                      
a oczekując zachowywać między sobą odpowiedni dystans.  
 
7. W przypadku konieczności oczekiwania na usługę np.: zakup biletu, klienci 
zobowiązani są do przebywania w wyznaczonych strefach lub w miejscu wskazanym 
przez pracownika obsługi.  
 
8. W holu pływalni obowiązuje zmiana butów na czyste klapki basenowe. Każdy 
użytkownik zabiera ze sobą okrycie wierzchnie oraz buty i zostawia w szafce 
basenowej w szatni pływalni.  
 
9. Przed wejściem do hali basenowej obowiązuje umycie całego ciała pod 
natryskiem oraz dezynfekcja rąk płynem dezynfekcyjnym i przejście 
obowiązkowo przez brodzik do płukania stóp. Procedurę należy powtórzyć 
także po skorzystaniu z toalety w trakcie korzystania z usług pływalni. 
 
10. Możliwe jest korzystanie tylko i wyłącznie ze sprzętu i akcesoriów 
pływackich (deski, „ósemki”, makarony, kółeczka i rękawki) znajdujących się w 
dyspozycji ratowników. Obowiązuje do odwołania zakaz wnoszenia własnego 
sprzętu sportowego i rekreacyjnego (deski, płetwy, makarony itp.). Ze względów 
bezpieczeństwa najmłodszych uczestników pływalni, dopuszczalne jest korzystanie z 
własnego sprzętu i akcesoriów pływackich, takich jak: rękawki i kółeczka, po 
uprzedniej dezynfekcji u obsługi pływalni.  
 



11. Obowiązuje noszenie czepków kąpielowych na pływalni.  
 
12. W pomieszczeniach Pływalni klienci zobowiązani są do zachowania co najmniej 
1,5 m odległości pomiędzy osobami (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących, 
osób dorosłych sprawujących opiekę nad osobami małoletnimi).  
 
13. Zaleca się ograniczenie pobytu w szatni do możliwie szybkiego przebrania się, 
aby umożliwić dezynfekcję obiektu i planowane wejście kolejnych osób.  
 
14. Ubierając się w szatni należy ponownie założyć osłonę ust i nosa.  
 
15. Obsługa basenu dezynfekuje szafki, uchwyty, półki i klucze do szafek 
basenowych. Mycie oraz dezynfekcję przeprowadza się na bieżąco.  
 
16. Klienci zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.  
 
17. Drogi Kliencie, jeżeli jest taka możliwość, sugerujemy dokonywać płatności kartą.  
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