
ANEKS 
do Regulaminu korzystania z sauny 

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

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

a) bezpośrednio przed kasą/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 sauny,
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.

2. Ograniczenie działalności saun:
e) umożliwione jest korzystanie jedynie z sauny suchej, po wcześniejszej rezerwacji,
f) ograniczono  liczbę  osób  korzystających  w  jednym  czasie  z  saun  do  2  osób

jednocześnie,
g) obowiązkowe jest korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem

ręcznika.
h) z pryszniców w strefie sauny w tym samym czasie może korzystać jednocześnie jedna

osoba.

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) przestrzegania zasad higieny na saunie - obowiązkowa kąpiel pod natryskiem przed

wejściem do sauny. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej,
d) obowiązkowego noszenia osłon ust i nosa z wyłączeniem korzystania ze strefy sauny

–  osłona  ust  i  nosa  powinna  być  zdjęta  i  pozostawiona  wraz  z  ubraniem
w przebieralni.  Ubierając się po kąpieli  należy ponownie założyć osłonę ust  i nosa
w pomieszczeniu przebieralni,

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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