
ANEKS 
do Regulaminu korzystania z siłowni 

uwzględniając stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników w obiekcie.
1. w strefie wejścia rekomenduje się:

a) bezpośrednio przed szatnią może znajdować się jedna osoba,
b) osoba  ubiegająca  się  o  wejście  poddana  zostanie  weryfikacji  z  możliwością

zmierzenia temperatury ciała i ocena samopoczucia uczestnika,
c) osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych

nie będą mogły skorzystać z siłowni,
d) osoba,  o  której  stwierdzono  wyraźne  oznaki  choroby,  jak  uporczywy  kaszel,  złe

samopoczucie,  trudności  w  oddychaniu,  powinna  jak  najszybciej  zgłosić  się  do
najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam
transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

e) użytkownik  zobowiązany  jest  do  zapoznania  (na  miejscu)  z  nowym regulaminem
o bezpiecznym korzystaniu klienta z siłowni oraz sprzętu do ćwiczeń,

f) osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na
choroby  przewlekłe,  w  tym  otyłość),  powinny  rozważać  decyzję  o korzystaniu
z ćwiczeń  w  godzinach  najmniej  popularnych,  bez  obecności  innych  osób,  albo
zaniechaniu korzystania z siłowni do czasu ustania zagrożenia epidemicznego,

2. Ograniczenie działalności siłowni:
a) umożliwione jest korzystanie jedynie z sprzętu do ćwiczeń,
b) ograniczono  liczbę  osób  korzystających  w  jednym  czasie  z  obiektu  do  7  osób

jednocześnie,
c) w trakcie otwarcia obiektu w godzinach 18.00 – 18.15 będzie przerwa techniczna na

potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń,
d) nie należy używać suszarek nadmuchowych do rąk,
e) liczbę osób przebywających jednoczasowo w toaletach – zakłada się 1 osoba na 2

kabiny/toalety.

3. Użytkownik zobowiązany jest między innymi do:
a) zachowania  niezbędnego  dystansu  2-metrowej  odległości  pomiędzy  osobami

korzystającymi z obiektu,
b) obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu na teren obiektu.
c) obowiązkowego noszenia osłon ust i nosa z wyłączeniem korzystania ze strefy siłowni

–  osłona  ust  i  nosa  powinna  być  zdjęta  i  pozostawiona  wraz  z  ubraniem
w przebieralni,

d) dezynfekcji  urządzenia,  którego  używał  po  zakończonym  ćwiczeniu.  Czynność
realizowana  jest  przez  klienta  na  podstawie  widocznej  informacji/instrukcji  przy
użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji.

e) przestrzegania  zaleceń  personelu  i  zawartych  w  instrukcjach  znajdujących  się  na
terenie obiektu dotyczących:
 mycia rąk,
 dezynfekcji rąk,
 zdejmowania i zakładania rękawiczek,
 zdejmowania i zakładania maseczki.
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4. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu
przez  personel  i  w  ostateczności  mogą  zostać  poproszone  o  opuszczenie  obiektu  ze
skutkiem natychmiastowym.

                                                           
                                                                DYREKTOR MOSiR WŁODAWA
                                                                         Teresa Zaleńska - Sak
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