
Instrukcja korzystania z Kompleksu Wodnego Placu Zabaw w Ciechocinku  w reżymie 

sanitarnym, na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla funkcjonowania basenów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.  

Obowiązuje od 16 czerwca   2021 roku do odwołania.  

Instrukcja jest uzupełnieniem podstawowego regulaminu korzystania z  Kompleksu Wodnego Placu 

Zabaw, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów Kompleksu Wodnego 

Placu Zabaw, minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz, 

ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu. 

1. Przed skorzystaniem z usługi każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją 

bezpiecznego korzystania z Kompleksu Wodnego Placu Zabaw.  

2. Każdy Klient, który źle się czuje, ma infekcje dróg oddechowych, obserwuje u siebie objawy 

COVID-19, powinien bezwzględnie zostać w domu. 

3.  Zachęca się Klientów z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 roku życia lub 

cierpiące na choroby przewlekłe), o rozważenie decyzji korzystania z KWPZ w godzinach 

dopołudniowych albo o podjęciu decyzji zaniechania korzystania z obiektu do czasu ustania 

zagrożenia epidemicznego  

4.  Wchodząc na teren  Kompleksu Wodnego Placu Zabaw należy zdezynfekować ręce specjalnie do 

tego przygotowanym środkiem w punkcie znajdującym się przy wejściu do obiektu.  

5.  Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla klientów w obszarze wejścia i wyjścia 

oraz w toaletach  

6.  Przy wejściu  może znajdować się jedna osoba, obowiązuje zachowanie odstępu 1,5 m 

oraz poruszanie się według wyznaczonych dróg komunikacji. 

7. Na terenie Kompleksu  Wodnego Placu Zabaw obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m od   

       innych Użytkowników.  

8.   Przed wejściem na Kompleks Wodnego Placu Zabaw  należy skorzystać z prysznica i starannie  

umyć ciało. 

9.   Na terenie Kompleksu Wodnego Placu Zabaw może przebywać jednorazowo do 225 osób, należy    
      stosować się   do ograniczeń i informacji dotyczących liczby osób korzystających z Kompleksu   
      Wodnego Placu  Zabaw   , pryszniców czy przebieralni, które w każdej przestrzeni są oznaczone. 
 
10. Osoby nie stosujące się do niniejszej instrukcji, Regulaminu Kompleksu Wodnego Placu Zabaw  
oraz  poleceń Pracowników obsługi oraz lekceważące zagrożenie będą wypraszane z obiektu 
Kompleksu Wodnego  Placu Zabaw.  
 
 11. W sprawach nieokreślonych niniejszą instrukcją mają zastosowanie odpowiednie przepisy   
         Regulaminu Kompleksu Wodnego Placu Zabaw . 
 
12. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania szczegółowych informacji (ikonografik)    



       znajdujących się w obiekcie, które są integralną częścią instrukcji.  


