
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI OSiR OCHOTA 

PRZY UL. ROKOSOWSKIEJ 10 W WARSZAWIE W OKRESIE EPIDEMII        

COVID – 19 

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni mają obowiązek noszenia 

osłon ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Osłona ust i nosa 

powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której 

bezpośrednio należy udać się pod natrysk a następnie poprzez nogo myjkę 

przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust 

i nosa w pomieszczeniu przebieralni. OSiR nie udostępnia maseczek lub innych 

środków ochrony osobistej niezbędnej do wypełnienia ww. obowiązku. 

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pływalni zobowiązane są do 

przestrzegania dystansu społecznego min. 1,5 m.                   W przypadku 

braku możliwości zachowania dystansu należy poczekać na zwolnienie się 

miejsca. 

3. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad higieny - obowiązkowe i staranne 

umycie mydłem całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. 

4. Na terenie Pływalni dopuszcza się przemieszczanie wyłącznie w celu odbycia 

aktywności (przejście na zajęcia i powrót) oraz skorzystanie z wyznaczonych 

przebieralni, natryskowni i sanitariatów. 

5. Przed kasą i szatnią ogólną, na podłodze są wyznaczone odległości 

pozwalające zachować bezpieczny dystans społeczny. 

6. Bezpośrednio przed kasą i szatnią ogólną może znajdować się jedna osoba. 

Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi. 

7. OSiR dezynfekuje paski kasowe oraz szafki basenowe. 

8. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z Pływalni, wyłącznie pod nadzorem rodzica 

lub prawnego opiekuna. Osobę taką wlicza się do ogólnej liczby korzystających. 

9. W przebieralniach zbiorowych udostępnione są wszystkie szafki z 

zastrzeżeniem dla klientów, że w w/w pomieszczeniach obowiązuje nakaz 

zachowania bezpiecznego dystansu społecznego. Udostępniony jest co drugi 

prysznic. 

10. Każdy Uczestnik i Trener przed wejściem na Pływalnię jest zobowiązany do 

dezynfekcji rąk oraz własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem – do 

dezynfekcji rąk. Dozownik dezynfektanta znajduje się w wejściu głównym. 

11. Po zakończeniu aktywności Uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego 

opuszczenia Obiektu w celu uniknięcia gromadzenia się osób. 



12. Osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym Regulaminie, 

wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku  z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub 

Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu 

sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim – Pracownik OSiR zgłosi ten incydent Policji. 

13. W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie 

o nich Uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia. 

Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być 

podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu danemu podmiotowi w 

trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do 

anulowania rezerwacji do końca 2020 r. 

14. Każdy podmiot odpowiedzialny za organizację zajęć jest zobowiązany 

poinformować swoich uczestników i ich opiekunów/Trenerów o trybie 

organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc ich realizacji, 

miejsc zbiórek, dróg przemieszczania się oraz zasad udostępnienia i 

korzystania z obiektu. 

15. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia na płytę basenową jakichkolwiek 

przedmiotów oraz wszelkich rzeczy związanych z nawadnianiem, odżywianiem 

i suplementacją. 

16. Z obiektu i widowni może korzystać jednocześnie ilość osób zgodna z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

17. Na trybunach można korzystać wyłącznie z  wyznaczonych miejsc siedzących. 

18. OSiR zastrzega sobie prawo do wyłączenia z użytkowania poszczególnych stref 

obiektu – jaccuzi, zjeżdżalnia, sauny, itp. 

19. OSiR może ustalić przerwy w korzystaniu z obiektu na potrzeby dezynfekcji. 

20. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u użytkownika obiektu, 

Zarządca umieści taką osobę w odizolowanym pomieszczeniu/miejscu 

(wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) po czym 

zawiadomi odpowiednie służby. 

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku                     

z wystąpieniem stanu epidemii.   



 

 


