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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 
DLA KORZYSTAJĄCYCH  

Z PŁYWALNI BSOGKK 
OBOWIĄZUJĄCA W CZASIE  

STANU EPIDEMII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  Zakres procedury: 

1. Procedura dotyczy wszystkich korzystających z pływalni  Bielskiego 

Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej w trakcie 

obowiązywania stanu epidemii. 

2. Każdy osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do stosowania 

przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii, oraz przed skorzystaniem z pływalni do zapoznania się  

i przestrzegania przedstawionych w niniejszym dokumencie zasad. 

II.  Opis procedury: 

1. Z obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie obserwują u siebie 
objawów choroby zakaźnej, nie są objęte kwarantanną lub izolacją, nie miały 
w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną 
lub chorą na COVID-19. 

2. Dezynfekcja dłoni jest obowiązkowa przy wejściu do budynku, oraz 
profilaktyczna w oznaczonych punktach na terenie obiektu. 

3. Na terenie obiektu należy zasłaniać usta i nos maseczką, z wyłączeniem 

kąpieli w basenie. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz  

z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk, 

a następnie do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć 

osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni. Wyjątek stanowią dzieci do 4 

roku życia. 

4. Wewnątrz budynku, na plaży basenowej oraz w niecce basenu, także podczas 
pływania należy zachować dystans społeczny 1,5 m. za wyjątkiem osób 
wspólnie zamieszkujących. 

5. W niecce basenu jednocześnie może przebywać nie więcej niż 20 osób.* 
6. Na jednym torze pływackim jednocześnie może przebywać nie więcej niż 6 

osób.* 
7. Każdorazowo przed wejściem do basenu należy skorzystać z prysznica. 
8. Osoba, która podczas przebywania na obiekcie nie stosuje się do przepisów 

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
regulaminu pływalni oraz niniejszej procedury może być wyproszona  
z obiektu, bez możliwości zwrotu opłaty za wstęp. 

9. Uczestnicy zajęć prowadzonych przez podmioty lub osoby wynajmujące 
basen, a także osoby korzystające z pływalni na podstawie biletu lub karnetu 
wstępu będą wpuszczani do budynku BSOGKK nie wcześniej niż 10 minut 
przed wyznaczoną godziną wejścia na basen. 

10. Rodzice lub opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach z nauki pływania 
lub innych zajęciach prowadzonych przez podmioty lub osoby wynajmujące 
basen nie wchodzą na teren BSOGKK. Wyjątek stanowią rodzice lub 
opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

11. Instruktorzy lub osoby prowadzące zajęcia na basenie w ramach wynajmu 
zobowiązane są do odebrania dzieci od rodziców lub opiekunów przy wejściu 
głównym do budynku.  

12. Wszystkie osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do przebywania  
w specjalnie wyznaczonych strefach i stosowania się do poleceń personelu  
w tym zakresie. 

13. Podmioty lub osoby wynajmujące basen lub jego część zobowiązane są do 
przekazania wszystkim uczestnikom zajęć jak również rodzicom dzieci 
uczestniczących w zajęciach wytycznych zawartych w niniejszej procedurze  
z jednoczesnym nakazem ich stosowania.  

*nie dotyczy oddziałów przedszkoli i szkół korzystających z basenu w ramach swoich zajęć. 


