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Procedury bezpieczeństwa na Pływalni Miejskiej „Rafa” w Lęborku 

obowiązujące w okresie epidemii 

do dnia 28 maja 2021 r.  

 

/Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (DZ.U. z 2021 r. poz. 861)                    

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku                             

z wystąpieniem stanu epidemii /  

 

 
1.Pływalnia czynna jest od poniedziałku do soboty w godz.6:00-22:00, w niedziele – 
nieczynna.  
 
2.Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni dla osób z objawami jakiejkolwiek ostrej 
infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.  
 

3. Zakazuje się przebywania w holu głównym osobom, które nie korzystają z 

usług pływalni ! 

4.Antresola oraz trybuny są wyłączone z użytkowania. 
 
5. W związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania pływalni w okresie 
epidemii w Polsce z obiektu korzystać mogą: 
a) zawodnicy Kadry Narodowej Polskiego Związku Pływackiego według 
ustalonego harmonogramu, 
b) grupy zorganizowane dzieci i młodzieży do 18. roku życia – 50% obłożenia 
obiektu, według ustalonego harmonogramu.  
Między godzinami wejść uczestników wprowadzono przerwy 15 minutowe. 
 
6.Klienci indywidualni nie mogą korzystać z usług pływalni do odwołania ! 
 
7. 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 lub wielorazową. 
 
8. Pracownicy obsługi utrzymują reżim sanitarny na dotychczasowym obowiązującym 
poziomie.  
 
9. 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.  
 
10.Osobyoczekujące na wejście na teren pływalni nie powinny gromadzić się, a 
oczekując zachowywać między sobą odpowiedni dystans 1,5 m.  
 
11. W holu pływalni obowiązuje zmiana butów na czyste klapki basenowe. 
 



12. Przed wejściem do wody 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. 
 
13. Nauczyciel (opiekun), instruktor, po wejściu na  pływalnię, odpowiedzialny jest za 

swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na jej terenie oraz zobowiązuje 

się do przestrzegania zasad zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. 

14. Obowiązuje noszenie czepków kąpielowych na pływalni.  
 
15. Zaleca się ograniczenie pobytu w szatni do możliwie szybkiego przebrania się, 
aby umożliwić dezynfekcję obiektu i planowane wejście kolejnych grup. 
 
16. Ubierając się w szatni należy ponownie założyć osłonę ust i nosa.  
 
17. Obsługa basenu dezynfekuje szafki, uchwyty, półki i klucze do szafek 
basenowych. Mycie oraz dezynfekcję przeprowadza się na bieżąco.  
 
18. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz aby ograniczyć 
rozprzestrzenianie się wirusa prosimy o stosowanie się do ww. wytycznych!! 
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